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1ـ عوارض:
عبارت است از مبلغی که مستند به قوانین جاری ،نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و پس
از آگهی عمومی و رعایت مقررات مربوطه توسط شهرداری وصول می گردد .عوارض بوسیله مأمور
تشخیص و مأمور وصول ،وصول می گردد

2ـ مأمور تشخیص:
فردی است که به نمایندگی از شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده  3آیین
نامه مالی شهرداری عهده دار تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تشخیص
بدهی مؤدی به صورت کتبی می باشد.

3ـ مأمور وصول:
مأمور مخصوصی است که از طرف شهرداری با توجه به ماده  75قانون شهرداریها به نام مأمور وصول
تعیین می شود.
ماده  -1مالک عمل ارزش منطقه ای دارایی مبنای محاسبات تعرفه عوارض خواهد بود.
ماده  -2تعاریف برخی از واژه های بکار برده شده در این تعرفه:
-1کاربری مسکون ی :عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت افراد یا خانواده ساخته می شود و شامل
اتاق،آشپزخانه و سرویس های الزم باشد.
 -2کاربری تجار ی :عبارت است از کلیه ساختمان هایی که واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی یا قانون
تجارت در آن فعالیت نماید.
تبصره :ادارات و سازمان های دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند مالیات پرداز باشند تجارت محسوب می گردد.
 -3واحد صنعتی :عبارت است ا ز کلیه ساختمان هایی که واحدهای صنعتی که از صنایع و معادن ،جهادکشاورزی و سایر
ادارات مشابه مجوز دریافت نموده یا باید دریافت نمایند.
 -4واحد اداری :عبارت است ا ز کلیه ساختمان های دولتی و نهاد های اسالمی و نیز ساختمان هایی که مشمول تعریف
بندهای 1و 2و 3نباشد در ردیف واحد اداری قرار می گیرد.
 -5ارزش معامالتی ساختمان :آخرین ارزش معامالتی ساختمان که توسط کمیسیون موضوع ماده  64قانون مالیاتهای
مستقیم تصویب و ابالغ گردیده و با حرف ( )Kبه صورت اختصار نمایش داده شده است.
 -6پارکینگ تجاری :به کاربری هایی اطالق می گردد که حداقل پنجاه درصد مساحت کل ساختمان بعنوان پارکینگ و
مابقی به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار می گردد/.
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باسمه تعالی

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

نظر به اينكه در فصل برداشت انار و پسته متصديان خريد وفروش با استفاده از فضاي عمومي معابر بهه عنهوان
دپو موقت اين محصوالت و پس از حمل ،هزينه رفت و روب و حمل زبالهه بهه شهارداري يحممهل مهيشهود ،هزينهه
خدمات از خريداران به ازاي هر كاممون وكاممونت انار مبلغ  400000ريال و هر نمسان پسهته مبلهغ  450000ريهال
يوسط شارداري وصول گردد.
علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

بااي خدمات پاركمنگ و يوقفگاه وسائط نقلمه شارداري (وسايلي كه يوسط نمروي انتظامي منتقل و نگاهداري
ميشود) به شرح ذيل پمشنااد ميگردد .خواهشمند است با يوجه به بنهد  26مهاده  71قهانون يشهكم،ت ،ويهاي و
انتخابات شوراهاي اس،مي كشور بررسي و مصوبه شوراي شار را اب،غ فرمايمد.
1ه بابت يوق هر دستگاه انواع مويور سمكلت و سه چرخ به ازاي هر شبانه روز مبلغ  25000ريال
بمش از يك شبانه روز به ازاي هر شبانه روز مبلغ  40000هزار ريال
 2هههه بابهههت يوقههه انهههواع سهههواري ،وانهههت دو كهههابمن و يهههك كهههابمن بهههه ازاي ههههر شهههبانه روز مبلهههغ
 200000هزار ريال
يوق بمش از يك شبانه روز به ازاي هر شبانه روز مبلغ  70000ريال
3ه بابت يوق انواع كاممون و يريلي به ازاي هر شبانه روز مبلغ  300000ريال
يوق بمش از يك شبانه روز به ازاي هر شبانه روز مبلغ  80000ريال
 4ه هزينه نگاداري لوازم فاسد نشدني كه بر اثهر اجهراي يبصهره يهك مهاده  55قهانون شهارداري يوسهط شهارداري
جمعآوري مي شود و نمز مصالح ساختماني به ازاي هر شبانه روز بابت هر متر مربع حجه نگاهداري مبلهغ 180000
ريال ع،وه بر هزينههاي حمل و ساير هزينهها وصول ميگردد.
علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

با عنايت به افزايش هزينه يعممرات لوازم يدكي ماشمن آالت ونظر به اينكه درآمد آن جبران اين هزينه ها را
نمي نمايد لذا پمشنااد مي گردد نسبت به افزايش بااء خدمات ماشمن آالت به شرح ذيل اقدام گردد .
ردیف

نوع وسیله

-1

لودر ولوو و ZL50

-2

گريدر

-3

نمسان كمپرسي

-4

كاممون

مبلغ(ریال)

شرح

كاركرد لودر ولوو و لودر  ZL50به ازاء هر ساعت

4000000

كاركرد گريدر به ازاء هر ساعت

4000000

هر سرويس با بارگمري

1500000

هر سرويس بدون بارگمري

800000

هر ساعت كاركرد

1200000

به ازاء هر ساعت كاركرد

1800000

حمل بار در صفر كملومتر به ازاء هر سرويس

850000

اضافه از صفر كملومتر به ازاء هر كملومتر

100000

حمل هر سرويس مخلوط به داخل شار يا فاصله دو كملومتر

1700000

حمل هر سرويس ماسه از محل ياسمسات شن و ماسه به داخل شار اس،ممه

1500000

حمل هر سرويس ماسه از محل ياسمسات شن و ماسه به ازاء هر كملومتر

100000

كاركرد هر ساعت يراكتور

1200000

-6

يراكتور

-7

يانكرآب (خاور)

كرايه هر ساعت يانكر آب
(سرويسي داخل شار)

-8

يانكر آب

كرايه هر ساعت يانكر آب از  10هزار باالير
(سرويسي داخل شار)

بدون آب

1200000

با آب

1500000

بدون آب

2000000

با آب

3200000

-9

غلطك

كاركرد به ازاء هر ساعت

3000000

-10

ممني لودر

كاركرد به ازاء هر ساعت

2800000

-11

باالبر

بابت اجاره به ازاء هر روز

1300000

-12

غلطك كوچك cg

كاركرد به ازاء هر ساعت

1500000

-13

اره مويوري

كاركرد به از هر ساعت با اپرايور

2000000

-14

ويبره

كاركرد ويبره روزانه

1600000

-15

بتونر

كاركرد بتونر روزانه

1700000

-16

حواله آب

به ازاء هر لمتر آب بدون يانكر

100

-17

آب چاه مويور

به ازاء هر ساعت آب

1000000

-18

بمل مكانمك

كاركرد به ازاء هر ساعت

2700000

-19

مويور برق سمار

به ازاء هر ساعت

1200000
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ردي

نوع وسمله

مبلغ(ريال)

شرح

-20

فروش چوب

به ازاء هر كملو چوب( قطور )

45000

-21

فروش چوب

به ازاء هر كملو سر شاخه

20000

-22

كاممون

كرايهههه حمهههل ههههر سهههرويس شهههن بهههه روسهههتاها
باغسهههتان علمههها-سهههرند-مارانكوشهههك-خهههانكو و
حسمن آباد

2000000

-10

كاممون

كرايههه حمههل هههر سههرويس بههه روسههتاهاي باغسههتان
سفلي و شار صنعتي

1500000

-11

كاممون

كرايههه حمههل هههر سههرويس بههه فههردو
شار صنعتي

و محههدوده

1500000

-12

كاممون

كرايههه حمههل هههر سههرويس بههه روسههتاهاي بمدسههكان
–ماويهههد-مصهههعبي-خهههور و ياهههر –طهههاهر آبهههاد –
گستج –فتح آباد -امرودكان

3200000

-13

كاممون

كرايههههه حمههههل هههههر سههههرويس بههههه روسههههتاهاي
بادامو -كريمو-خانمك و انارستانك

3200000

-14

كاممون

كرايه حمل هر سرويس به زيرجان

4200000

يبصره:1نقل و انتقال لودر ،گريدر،و غلطك به محل كار در صوريمكه مسافت بمش از  5كملومتر باشد
بايد يوسط ماشمن مخصوص حمل گردد و هزينه يك راه بر عاده اجاره گمرنده است.
يبصره  :2شارداري حق فسخ يك طرفه هر نوع قراردادي كه بابت كاركرد ماشمن آالت ينظم مي گردد را دارد .
يبصره  : 3جات ضمانت كار بابت هر نوع قرارداد كاركرد ماشمن االت چك به قممت كار وجه آن و يا ضمانت الزم اخذ
ميگردد.
يبصره : 4بابت هزينه كاركرد ماشمن آالت 9درصد ارزش افزوده به مبلغ كاركرد اضافه خواهد شد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

باسمه تعالی

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
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با سالم و احترام

بااي خدمات هزينه كارشناسي و بازديد كارشناسان شارداري به شرح ذيل پمشنااد ميگردد .خواهشمند است
با يوجه به بند  26ماده  71قانون يشكم،ت ،وياي و انتخابات شوراهاي اس،مي كشور بررسي و مصوبه شوراي شار
را اب،غ فرمايمد.
ردیف

مبلغ

شرح

1

هر نوع کارشناسی در محدوده (بدون وسیله شهرداری)

 500 000ریال

2

تهیه کروکی از ملک طبق درخواست متقاضی

 700 000ریال

3

تأیید نقشه ساختمانی و غیره

450 000ریال

4

مشخص نمودن بر و کف محل زمین توسط شهرداری

 450 000ریال

5

صدور هر نوع گواهی با توجه به درخواست متقاضی

 450 000ریال

6

کارشناسی در داخل حریم و خارج از حریم شهر

 500 000ریال

7

کارشناسی ادارات

 1500000ریال

8

کارشناسی آتش نشانی واحدهای صنفی

 360 000ریال

9

کارشناسی آتش نشانی ادارات

 1200000ریال

10

تهیه کروکی تا  500متر

 450 000ریال

11

تهیه کروکی از  500متر تا 2000متر

 600000ریال

12

شناسنامه ساختمانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی

 500000ریال

13

خدمات اداری (شناسنامه و گواهی فوت )

 150000ریال

14

هزینه فتوکپی

 15000ریال

يبصره :1الزم به ذكر است كه هر كارشناسي به مدت يك ماه اعتبار دارد.
يبصره :3بابت صدور هر گواهي وام قالي بافي مبلغ  150 000ريال وصول خواهد شد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

باسمه تعالی

7

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

نظر به اينكه در بعضي از ساخت و سازه ها از معبر (پماده رو) براي فعالمت هاي ساختماني استفاده مي كنند
كه هزينه هاي زيادي براي شارداري جات نظافت دارد لذا پمشنااد مي گردد مبالغ به شرح ذيل وصول گردد.
استفاده از (پماده رو) براي فعالمتااي ساختماني در ام،
روزانه مبلغ  20000ريال و ساير ام،
نشود.

كه در معابر  24متر و باالير باشند به ازاء هر متر مربع
1

مبلغ  10000ريال اخذ خواهد گرديد.به شرط اينكه پماده رو بمشتر اشغال
3

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

چون شارداري همه ساله جات فضاي سبز و پاركااي سطح شار هزينه زيادي متحمل مي شود كه شاروندان
از مزاياي آن استفاده مي نمايند ،لذا پمشنااد مي گردد كه مقدار پنج درصد عوارض نوسازي هر واحد مسكوني و يا
يجاري بابت بااي خدمات فضاي سبز شاري به فمش عوارض نوسازي اضافه و وصول گردد .و به ازاء هر متر مربع
زيربناي مسكوني يا يجاري در موقع صدور پروانه ساختماني مبلغ  6000ريال اخذ خواهد گرديد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون

مهدی بیکی زاده

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

با احترام ،نظر به اينكه بايد نسبت به آموزش كلمه شاروندان مبني بر دوره مقدمايي آيش نشاني اقدام گردد يا
در مرحله مقدمايي و ضروري بتوانند از آن باره مند شوند ،پمشنااد مي گردد مبالغ ذيل در قبال دوره آموزشي مورد
نماز اخذ گردد:
ردیف

مبلغ

شرح

1

آموزش دوره مقدماتی به مدت دو ساعت

 400 000ریال

2

آموزش دوره مقدماتی یکروزه

600 000ریال

3

آموزش دوره مقدماتی یک هفته ای

 2000000ریال

يبصره : 1كلمه اصناف سطح شار بايد دوره آموزشي فوق را طي نموده سپس نسبت به صدور مجوز جات اخذ پروانه
كسب اقدام گردد.
يبصره : 2در هنگام صدور پروانه ساختمان داخل مم،نااي ك عرض آموزش دوره فوق اجباري است.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام
با توجه به ماده  96قانون شهرداریها کلیه خیابانها و جوی های آب متعلق به شهرداری می باشد و شهرداری جهت
نگهداری همه ساله متحمل هزینه های هنگفتی می شود
1ـ دریافتی از هر موتورپمپ در سال نباید از مبلغ  10000000کمتر باشد.
-2به ازاء هر فنجان آب میاه بلده در سال مبلغ  1000ریال اخذ خواهد شد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

11

باسمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام
نظر به اینکه وسایط نقلیه در سطح شهر تردد می نمایند و باعث استهالک آسفالت و غیره می شود و برای شهرداری
هزینه زیادی دربر دارد ،لذا پیشنهاد می گرددبه جهت جبران قسمتی از هزینه ها ،بابت نقل و انتقال خودروهای سنگین به
شرح ذیل اقدام گردد:
ردیف

مبلغ

شرح

1

بهای خدمات ساالنه انواع وانت  4سیلندر با کمتر از  4تن

 600 000ریال

2

بهای خدمات ساالنه انواع وانت  4سیلندر با تناژ بیشتر از  4تن

600 000ریال

3

بهای خدمات ساالنه کامیون و کامیونت

 1500000ریال

4

بهای خدمات ساالنه لودر و بولدزر -بیل مکانیک

 2000 000ریال

5

بهای خدمات ساالنه تراکتور

 1000 000ریال

6

مینی بوس

 1000 000ریال

7

انواع اتوبوس

 2000000ریال

8

انواع جرثقیل

 2000000ریال

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

نظر به اينكه آزانس هاي سطح شار و وانت يلفني ها در سطح شار فعالمت دارند لذا پمشنااد مي گردد كه
باائ خدمات از آزانس ها و وانت يلفني ها و غمره به شرح جدول ذيل اقدام گردد/.
ردیف

شرح

مبلغ

1

هزینه بهای خدمات از کلیه تاکسی تلفنی های سطح شهر که پروانه بنام آنها صادر گردیده (ساالنه)

 500 000ریال

3

هزینه بهای خدمات از واحدهای وانت تلفنی (ساالنه)

 550 000ریال

4

هزینه بهای خدمات از هر واحد مینی بوس رانی (ساالنه)

 1000 000ریال

5

بابت صدور کارت ویژه برای تردد تاکسی ها و مینی بوسها برای یک بار در سال

 400 000ریال

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

13

با سمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

در اجراي مادد  103قادون هادرداري ينانا ودماد ا اباه هاسيد ت دن ادد در م ابيد ي ارن
هدر بد هرح ذنل پنشنددد ما راردد خ انامشا نب ادار برردا ي مشانبد هانراي ادا م هادر
را اب غ فرمدئنب خ
 _1كلند يزارتخدود مد ي مؤد ادد دي تا ي دادنر اهاخدق ينيا ي يانق

منقبناب قسال از مار

رنود اقبام و سر بد كدرمادي م راوا مارتسا باد ا اباه ت دن ادد مدوناب ا اباه هاسيد تلباا
برق يب ردز ي خخخ از هدرداري مجنز ااذ و دننبخ
 _2هدرداري بد رمدنر ويشد جدمع هدر ددزي و سر بد ااذ مجنز اقبام م و دنب خ
در مجنزاد صددر بدنب ضا ا ذكار جيئنادد زماد هاريع يادت اد كادر ب اتب باد منايا ي وانع
مجنز بررد يتعننا هند م چننا ذكر هند كلند م ادئل ان نا مربن اد باد مداب مجانز رنرواب
ادر خ
 _3مجنز رنروب متعدب ادر مر رنود ارابا يزنادو را كاد در ااار اقابامدد ميبانر باد يدابد ر ناد
ددات د معدبر م نم يارد ما يناب در مابد متندداس كاد در مجانز ذكرهاب ادار باد و ادرد
هدرداري ي ددتنرا ع ل مربن د ترمن و ند يبد د ر اي ند در ييردخ
 _4در صنرت كد براي مجنز رنروب امياد تارمن ي وسدهاب هادرداري مجادز ادار بداد اابمدد
ي را بد هرح ذنل م ددسد يبد منبدم صبير مجنز يصنل و دنبخ
( سق جبيل صب د بعب)
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(ریال)

(ریال)

1

بدبر مر متر نل يدبد ر بد مرض  40ددور كد م ر ي تد  5ددل بدهب خ

1800000

250000

2

بدبر مر متر نل يدبد ر بد مرض  40ددور كد م ر ي از  5ددل بد بدال بدهب

900000

1500000

3

مر متر منزائنك فرش (مر متر نل بد مرض  40ددوت متر)

700000

1500000

4

مر متر بتن (مر متر نل بد مرض  40ددوت متر)

650000

800000

5

مر متر يجر فرش (مر متر نل بد مرض  40ددوت متر)

600000

1200000

6

مر متر بدري در پندد ريمدي زنرددزي هب

300000

600000

7

مر متر بدري در پندد ريمدي زنرددزي وشب

150000

400000

ردیف

جهت شهروندان

جهت ادارات

شرح

تسشر  :1الزم بد ذكر ادر چندوچاد مارض يدابد ر هايدف از  40دادور بنشاتر هاند تاد  60دادور
 5%بد قن ر اي ند اضدفد انامب هبخ

تسشاار  :2چندوچااد ماارض يداابد ر هاايدف از  60داادور اضاادفد هااند  %8بااد قن اار اي نااد اضاادفد
انامب هبخ
تسشاار  :3چندوچااد يداابد ر م اال تندااا ددااتبدمددي اداري ي نااد اهااخدق اوجاادم پااذنرد بدنااب
يببنري ي ج ع ييري ادكددي مدزاد تندا افراد اوجدم هندخ

تسشر  _4وشب دتن برق خ خ ي منارد مشدبد تاد اب  50دادوت متار مرباع م اد ر در ناك مياد
يدبد ر هيدف معددل بنب مدي نك متار ان
وشب دكل مدي مخدبرات

جابايل وانم م دداسد ما رارددخ م چنانا بدبار

برق ي ددنر ت دن ادد معاددل چدادر برابار ناك متار ان

جابيل فانق

م ددسد م ررددخ

15

ي

تسشر : 5الزم بد ذكر ادر بدري بد متر نل بند ي مرض م نرمدي بدري هب يدبد تد بتنو
منازئنك فرش از  50ددوت مترتجديز وينبخ

تسشر  : 6چندوچد مرض م نرمدي

بدري هب يدبد تد

بتنو

ي منازئنك فرش از  50ددوت

مترتجديزكنب بد ازا مر متر دي متر نل م ددسد انامب رردنب خ
تسشر  : 7ددتبدمددي ذنربا منقف بد ج ع ييري وخد د مدي ددات دو ي يببنري م ل بدري انامنب
بند ذا چندوچد برا ي ددتبد مدي ذنربا ج ع ييري وخد د مدي ددات دو ي يببنري م ل بدري ميبير
وسدهب هدرداري بد درندفر مينند ت دم هب مجدز بد اوجدم انا امنر انامب بند خ

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

نحوه محاسبه عوارض نصب و احداث سایه بان ها
ثابت

هر متر مربع

5xp

متحر

مر متر مربع

1xp

منظور از ( )Pارزش روز ام،

كه از طريق كارشنا

رسمي اخذ شده است.

يبصره :1نصب هرگونه سايه بان بايد بدون پايه بوده و ممزان پمش آمدگي سايه بان حداكثر به اندازه سه چاارم عرض پماده رو
باشد.
يبصره : 2استفاده ار فضاي پماده رو براي مغازه هاي كه از سايبان استفاده مي كنند درسطح معبر به ازاء هر سال بايد پرداخت
شود .

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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با سمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام
هزینه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی و خدمات شهری

ردي

مبلغ

شرح ( مساحت )

1

به ازاء هر متر مربع مسكوني درموقع صدور پروانه ساختماني

20000ریال

2

به ازاء هر متر مربع يجاري و ساير كاربري ها

25000ریال

3

ساختمانااي مريفع باالي همك به ازاي هرمترمربع زيربنا يا دو طبقه

35000ریال

4

ساختمانااي مريفع باالي دو طبقه به ازاي هرمترمربع زيربنا

 45000ریال

5

بااي خدمات آيش نشاني در قبوض نوسازي به ازاء هر متر زيربنا

 2000ریال

بايوجه به ضع بنمه يجامزات و ماشمن آالت آيش نشاني هزينه كرد عوارض صرفاً به مصرف خريهد ماشهمن آالت و يجامهزات
آيش نشاني برسد.
-باائ خدمات آيش نشاني در قبوض نوسازي و عمران شاري لحاظ گردد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون

مهدی بیکی زاده

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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با سمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

هزینه خدمات ناشی از استرداد وجوه پرداختی دروجه شهرداری
يبصره ( : )1مودياني كه نسبت به پرداخت هزينه پروانه ساخت و غمره اقدام مي نمايند و از درخواست خود انصراف داشته
باشند چنانچه برابر ضوابط و مقررات امكان برگشت وجه واريزي وجود داشته باشد شارداري با ينظم صوريجلسه اي با مالك
درصورت صدور پروانه هزينه كارشناسي وخدمات اداري و آموزش و پرورش استرداد نخواهد شد و مابقي عوارض و خدمات به
مالك عودت خواهد گرديد.
يبصره  :2چنانچه وجه برگشتي به دلمل اشتباه يوسط كاركنان شارداري باشد هزينه اي دريافت نخواهد شد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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با سمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام
تعرفه بهاء خدمات تشکیل پرونده وطرح پرونده ها در کمیسیون ماده 77و100شهردار ی

يبصره  :وجوه مصوب شده در اين يعرفه به منظور يأممن بخشي از هزينه هاي شارداري براي يشكمل و
رسمدگي پرونده در كممسمون هاي مربوطه يعممن ووصول مي گردد.
کمیسیون ماده  100هر پرونده

 1000 000ریال

کمیسون ماده  77هر پرونده

 600 000ریال

بابت هر اعتراض به رای کمسیون جهت ارجاع پرونده برای بار دوم به کمیسیون مبلغ  1200000ریال اخذ خواهد شد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون

مهدی بیکی زاده

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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با سمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

در اجرريام د ر د  8ق ر ن م دررت ي م ندررز نت ها رري ه ر م دررت ي م ندررز نت ا ررح ا جز ر رم ز ر دف ر
بهتاشري ندرز نت هر م شرر شرهي برري شريش ه ر نشور ه د در شر د ر اهوررز ت اشرم در اجريام ب ررت 26
ظرر و انيب برر شرر راه م اشرر د سورر ر بيرشرر دسرر بي شرر رام اشرر د
درر د  71قرر ن م كورر ش
شهي را اب غ فيد ئشت
 _1ا سلشرري د ر ش رر شررهي سرري در دوررت د رررتد ك شررهي اش ر دشي قرريار دارنررت ش ر اش ني دبل ر 700000
ر ب بم (ها ي ندز نت) بي دبل ارض ن ش م اض في ص گيدد
-2ا هي ا ت كج رم ب ندز نت سح ش اش ني  6000000ر
– ر ارب رفي ش ر –قس ر ب  -غشرري ش ر اش ني دبل ر
-3ا هرري ا ررت كج ر رم ب ر ندررز نت دي شرري د ن ررت رش ر
ص گيدد
 700000ر
-4ا هرري ا ررت كجرر رم برر ندررز نت رر د د ن ررت رشرري رانه – شرر نيد رسم –صرر ف رم –كعزشيگ ههرر –رنرر
دشررام ررر در – بچرر شرر م – بدرري في شرر  -دشرر في شرر هرر  -را ورره هه غشرري شرر لني دبلرر
ص گيدد /
900000ر
نظر ي م شر لني دبلر 1500/000
 _5س رگ ه م ك اشت كشيچي بل ك د ائشك ه في ش سل ق ا ش
شيسم گ دارام
ر
 _6ديسا بهتاشي درد ن ش لني دبل  3300000ر
 _7ب نك ه دؤشد ا يب رم ش لني دبل  5500000ر
 _8ص ت ق قيض ااود ي ش ي د ارد دو بي ش لني  4000 000ر
علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

با سمه تعالی
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شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

ب ارري ه ر م ش ر ريز ن برري ه ه ر ب كبي ررن ش ر ريز م ه ر م قررت ز

نررري برري ا رري كبلشرري كجز ر

ش ر ريز م برري ه ه ر ب كجت ررت ا ررتاع ب ر در دع ر بي ز ر د
نقلشرري برري هزرريا دارد ها رري ه ر

ر

را برري شررهيدارم جهررم نظ فررم

دس ر ا

برري دب ر ياك سرري برريام ر بي
ير

شررشن برري اشررب

ش ر ئي
ارد د ر

رد

نشو ه د د گيدد
 _1كجز هي گ ني ب اي دسر ا شر ريز ن برشز ا د ديري ديبر سزيري فصر در صر رك سري د ارك بري اررر ر
شهيدارم ك جي ن ز د بشز ا ك ر بي
 _2جزرر

رم برر رگشيم

انج دت دع د دبل ه

قب

ص

اشم

زرر نب ارري شرر ريز ن ك شرري شررهيدارم برري ا ام هرري شرري

نشدرر م انررم

دبل  1500000ر
 _3جزررر

رم بررر رگشيم

زررر نب اررري شررر ريز ن ك شررري شرررهيدارم بررري ا ام هررري سررر دش م

دبل  3000000ر

علی خطیب
شهردار اسالمیه

با سمه تعالی
ریاست محترم شورای اسالمی شهر اسالمیه
مهدی بیکی زاده
خلیل آذرهمایون
رئیس با
واحترامشهر اسالمیه
سالماسالمی
شورای

ها رري ه ر م ديب ر م برري ز ر

نائب رئیس شورا

كغدررش

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

دف ر اد ر ا در شررهي اش ر دشي برري شرريش ه ر نشو ر ه د د ر گرريدد

ر اهوز ت اشم ب ك جي بي اريش را م
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با سمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سال م و احترام

كغدررش دف ر اد ر ا در شررهي اش ر دشي برري شرريش ه ر نشو ر ه د د ر گرريدد

ها رري ه ر م ديب ر م برري ز ر

ر اهوررز ت اشررم برر ك جرري برري اريشرر را ن شرر ا ب ررت  26درر د  71قرر ن م كورر ش
ش راه م اش د سو ر بيرش

دس بي ش رام شهي را جهم اجياء ا اشي بي شهيدارم اب غ فيد ئشت

ردیف
1
2

ظرر و انيب برر

شرح
ا ف

محل اماده سازی شده

ا  1ك  10ش

2000000

بي ب ل

2700000

ا  10ش

بابت هزینه تغسیل :
ردیف

شرح

1

ا ف

2

ا 5ش

3

مبلغ( ریال)

1ك 5ش

600000

ك  10ش

850 000

بي ب ل

1700000

ا  10ش

بابت هزینه حفر قبر :
ردیف

1

ا ف

2

ا 5ش

3

شرح

مبلغ( ریال)

1ك 5ش

700 000

ك  10ش

1000 000

بي ب ل

2000000

ا  10ش

بابت هزینه وبلوکه سیمان قبر :
ردیف

2

شرح

ا  10ش

مبلغ( ریال)

ب بل

1500000

پیش فروش مقبره :
ردیف

شرح

مبلغ( ریال)

1

دش دقبي

14500000

يبصره  :بابت جمع آوري خاكااي مازاد و نظافت اطراف قبر به ازاء هر نفر مبلغ  300/000ريال وصول گردد .
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هزینه آمبوالنس :
مبلغ( ریال)

شرح
ها ي دب لن

در دار شهي اش دشي هي شي

700000

ها ي دب لن

ا اش دشي بي فيد س هي شي

700 000

ها ي دب لن

ز ا

ر رج ا شهيشي م بي ا اء (هي سشل ديي )ر اهت ب د

35000

ر رج بي دار شهي ك ش ب سشل ديي بيگوم دو شبي د گيدد
ها ي دب لن

در دار شهيشي م ر رج ا دوت د

ك ف صلي  15سشل ديي

1100000

ا  15ك  30سشل ديي

1500000

اد ا بشز ا ك نفي ب شت ( ك چه ر نفي ) ب بم هي نفي  %60ها ي ه م ف ق دو شبي د ش د
ها ي نههتارم در شيد ر ني بي ا ام هي شب ني ر دبل  450 000دو شبي د گيدد
كبسرري چ چ نچرري نههررتارم دشررم در شرريدر ني سزيرري ا ررك شررب ني ر ب شررت ها رري ررك شررب ني ر دو شرربي
ارذ د گيدد
كبسي چ ب بم ها ري ن شريشك هري نفري  120000ر ر

ب برم ن رچري شرفشت سف ر دبلر 1000000ر ر

اررذ

ر اهت شت
كبسي چ ب بم اق ب دسيف ا ح ا ن بي شتر س ف ر غشي دبل  1500000ر
كبسي چ ب بم نشز في ش ج ء قبي در دو

د د ش م شت دبل  22000000ر

ارذ ر اهت شت
ارذ ر اهت شت

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون

مهدی بیکی زاده

مهدی مینای زارع

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

نائب رئیس شورا

عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

24

با سمه تعالی

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم و احترام

نظــر بــه اینکــه برخــی از امــالک ســطح شــهر اســالمیه فاقــد ســند مــی باشــند و بع ــا
شهروندان بابت هر گونه استعالم جهت منـزل و بـام منـزل خـود مراجعـه مـی کننـد و دفترخانـههـا
از شــهرداری اســتعالم

مــی نماینــد و از آنجــاای کــه شــهرداری نــاگزیر اســت نســبت بــه پاس ـخ

استعالم اقدام نماید.چنانچه سال ساخت قبـل از سـال 1372باشـد و مالـک نسـبت بـه ارااـه قبـوض
انشعابات برق و اب که قبل از این تاریخ باشد بـه شـهرداری ارااـه نمایـد هـیي وجهـی از مالـک اخـذ
نخواهد گردید .وچنانچه مالک نتواند نسـبت بـه ارااـه مشخصـاتی مبنـی بـر نصـب انشـعاب قبـل از
سال 72اقدام نماید شهرداری می تواند به خـاطر مرتفـع نمـودن مشـکل شـهروندان نسـبت بـه اخـذ
مبالغ ذیل اقدام نماید .
به ازاء هر متر اعیان مبلغ  50000ریال اخذ خواهد گردید.علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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با سمه تعالی
شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم واحترام

ب ك جري بري ريش رر د سفر

شرهيدار ه در قبر

ارائري شرت ك شري شرهيدارم نشور ه د در گريدد

ررتد

سرري برر ك جرري برري ا رري شررهي نتام جهررم در اريشرر ر گذاشرري ارر ا ب ه رر برري شررهيدارم دياجعرري نزرر د
درر اشم د س ت اذا ر اهوز ت اشم ب ص
 _1سيا ي كبيي ه م ه

ر اني

به ء رتد

 90000ر

_2سيا ي كبيي ه م چ ب ر اني

 100000ر

-3في ش بل سي 45×50

 250 000ر

-4في ش بل سي قبيم

 200000ر

_5جررت

بي شيش ه

د افقم فيد شتچ

سورر جهررم شررهي نتام شرريسم هرر چ جررت

كررك  1000000ر رر

 /جررت

د

يفرري

 2000 000ر

ض ندٌ فريش ها بددتندد تعرفد اب غ ددزمد صنعر ي معب ي تجدرد انامب بندخ

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده

مهدی مینای زارع

نائب رئیس شورا با سمه تعالیعضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
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شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه
با سالم واحترام

بر ك جرري برري در د  55قر ن م شررهيدار ه ( كبسرري ررك ) شررت دعر بي زر د
دج بيام سدرن

ر هري ر ام د هري دز ر

در ب شرت سري شرهيدارم بريام رفر

جهم جبيام ها ي ه م ديب ي نشو ه د د گيدد دب ا ه
ردیف

اشررغ

ص

اشرريف د غشرري

نشر د ر

م اقرتاب در نز رت ارذا

گيددچ
مبلغ( ریال)

شرح

300000

كر

1

ب بم شت دعبي ك شي دشم في ش م شش ر بي ا ام هي انم بيام دت

2

در ص رك سي دقير گيدد شهيدارم ندبم بي جز ا رم شت دعبي ( اد ا ) اقتاب نز ت در ه ه ب اشييداد اد ا

500000
10000

ص ا بي ا ام هي شن انب ر دارم ا ا ب كجهشاا

3

دبل

4

دشيفي ش شش ر ر اني

200000

5

دشيفي ش شش ر ( گ رم ) ر اني

100000

6

دشيفي ش شش ر ( س دش نم )در دار شهي ر اني

500000

جمعه بازار :
شرح

ردیف

ریال

مبلغ

1

غيفي ه م شي ( ج ب)

350000

2

غيفي ه م س ر ( ف ف ا ث ر)

320000

3

دش في ش م

300000

4

انم

320000

5

نشد م

330000

6

ر ر

350000

7

س دش م

450000

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون

مهدی بیکی زاده

مهدی مینای زارع

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

نائب رئیس شورا

عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

باسمه تعالی
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شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه

با سالم و احترام
پمشنااد مي گردد بابت هزينه بااء خدمات كشتارگاه مبالغ ذيل وصول گردد :

ردیف

مبلغ (ریال)

شرح

1

هزینه حمل هر الشه گوسفند

60000

2

هزینه سردخانه به ازاء هر رآس گوسفند

60000

3

هزینه ذبح هر راس گوسفند

80000

4

هزینه حمل هر الشه گاو و شتر

450000

5

هزینه سردخانه به ازاء هر راس گاو و شتر

350000

6

هزینه ذبح هر راس گاو وشتر

600000

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون

مهدی بیکی زاده

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا

28

با سمه تعالی

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه

با سالم و احترام
باستناد نامه شماره 8427مورخ 96/3/9مدیر کل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری هزینه های مربوط به
صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافری و باری بشرح ذیل پیشنهاد می گردد/.

کاربری ناوگان
مسافری

باری
باری

هزینه صدور پروانه فعالیت

ظرفیت حداکثر15نفر

1000000

ظرفیت بین16تا26نفر

1200000

ظرفیت باالی 27نفر

1700000

زیر 3/5تن

1200000

بین 3/5تن تا 6تن

1500000

بیش از 6تن

2000000

بهائ خدمات صدور باربرگ

3000

ضمناٌ هزینه تمدید پروانه های فعالیت و اشتغال ناوگان باری و مسافری معادل  %50هزینه صدور پروانه می باشد.

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون

مهدی بیکی زاده

مهدی مینای زارع

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

نائب رئیس شورا

عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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باسمه تعالی

شورای محترم اسالمی شهر اسالمیه

با سالم و احترام
نظر به اینکه جهت جبران قسمتی از هزینه های جاری منزل مسکونی مشهد مقدس و سوایت جنب
ایستگاه آتش نشانی لذا پیشنهاد می گردد مبالغ ذیل وصول گردد.
ردیف

مبلغ (ریال)

شرح

-1

به ازاء هرشب اقامت منزل مسکونی (مشهد)

500000

-2

به ازاء هر شب اقامت سوایت جنب آیستگاه آتش نشانی

800000

علی خطیب
شهردار اسالمیه

خلیل آذرهمایون
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمیه

مهدی بیکی زاده
نائب رئیس شورا

مهدی مینای زارع
عضو شورا

علی محمدشاهی
عضو شورا

علی محب راد
عضو شورا
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