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مقدمه
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افراد یک اجتماع یایک کشوردارای آمال وآرزو ونیازهای مشترکی میباشندکه برای دستیابی صحیحتر،سریعترو باصرفه تر به
آنها ،اقدام به تأسیس حکومت یا دولت ونهادهای دولتی نموده ،به آنها اختیارمیدهند تا برای برقراری نظم دراجتماع که یکی
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ازاحتیاجات ضروری واولیه افراد جامعه میباشد نظام اتی وضع واجرا نمایند وبرای تأمین نیازمندیهای عادی مشترک بین افراد
اجتماع عوارض و مالیات وضع ومقررنموده و به صرف پرداخت هزینه هائیکه بمنظوربرقراری نظم وتأمین سایر حوائج مادی
مانند امکانات رفاهی ،آموزشی ،بهداشتی ،عبورومرور و  ...اجتماع الزم است برسانند علیهذا با عنایت به ضرورت به رهگیری آحاد
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جامعه از نقش کمی وکیفی شهرداریها درامورمرتبط بامردم وبه منظورارتقاء سطح آگاهی شهروندان عزیزو فهیم

شهرشیروان

ازمقررات وقوانین شهرداریها که موجبات تسهیل وشفاف سازی درکار ایشان و جلوگیری از تراکم کارو ترددهای اضافی
درشهرداریها وسازمانها وادارات مرتبط واستانداری ،درراستای تکریم ارباب رجوع کلیات مجموعه قوانین ومقررات
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Font: B Nazanin, 14 pt

ودستورالعملهای صادره از وزارت کشور ومصوبات شورای اسالمی شهردرغالب عوارض بهای خدمات ،گردآوری گردیده ودراختیار
شهروندان قراربگیرد باشد تااین مجموعه بتواند رهگشای کارشهروندان ومتقاضیان درزمینه امورمربوط به نحوه محاسبه عوارض
محلی دراین زمینه قرارگیرد

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعاریف قوانین و مقررات مربوط
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عوارض محلی
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عوارضی است که به استناد تبصره (  )1ماده (  ) 50قانون مالیات برارزش افزوده ،با رعایت مقررات مندرج درقانون تشکیالت ،وظایف وانتخابات
شوراهای اسالمی کشور وانتخاب شهرداران مصوب1375/3/1وآیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسالمی کشوری وضع میگردد.

Formatted: Font color: Text 1

تولیدکنندگان کاال
اشخاص حقیقی وحقوقی سازنده و مونتاژکننده کاالهای موضوع قانون میباشند.
ارائه دهندگان خدمات
اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون میباشند.
بهای خدمات
مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طورمستقیم از متقاضیان دریافت خدمات ،وصول مینماید .
مؤدی عوارض یا درآمد شهرداری
شخص (حقیقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به ویوسیله وصول و ایصال
عوارض ودرآمد باشد.
مأمورتشخیص
کسی است که ازطرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده  31آیین نامه مالی شهرداری ،اختیارتطبیق وضع هرمؤدی
یاهر مورد باتعرفه عوارض،درآمدها وتشخیص بدهی مؤدی کتبا به عهده اوگذاشته میشود .
مأموروصول
مأمورمخصوصی است که ازطرف شهرداری با توجه به ماده  75قانون شهرداری (به نام مأموروصول) تعیین میشود
آگهی عمومی
شهرداری دراجرای ماده  47قانون شهرداری مکلف است ،مصوبات شورای اسالمی شهر راکه جنبه عمومی دارد (ازجمله عوارض) به وسایل ممکنه
برای اطالع عمومی آگهی نماید .برابرماده  57قانون شهرداری،مقررات شهرداری که جنبه عمومی داردو به تصویب شورای اسالمی شهررسیده است
پس ازاعالم برای کلیه ساکنین شهرالزم الرعایه است.

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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عوارض محلی
عوارضی است که به استناد تبصره (  )1ماده (  ) 50قانون مالیات برارزش افزوده،با رعایت مقررات مندرج درقانون تشکیالت ،وظایف وانتخابات
شوراهای اسالمی کشور وانتخاب شهرداران مصوب1375/3/1وآیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسالمی کشوری وضع میگردد.
تولیدکنندگان کاال
اشخاص حقیقی وحقوقی سازنده و مونتاژکننده کاالهای موضوع قانون میباشند.
ارائه دهندگان خدمات
اشخاص حقیقی وحقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون میباشند.
بهای خدمات
مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طورمستقیم از متقاضیان دریافت خدمات ،وصول مینماید .
مؤدی عوارض یا درآمد شهرداری
شخص (حقیقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به وسیله وصول و ایصال
عوارض ودرآمد باشد.
مأمورتشخیص
کسی است که ازطرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده  31آیین نامه مالی شهرداری ،اختیارتطبیق وضع هرمؤدی
یاهر مورد باتعرفه عوارض،درآمدها وتشخیص بدهی مؤدی کتبا به عهده اوگذاشته میشود .
مأموروصول
مأمورمخصوصی است که ازطرف شهرداری با توجه به ماده  75قانون شهرداری (به نام مأموروصول) تعیین میشود
آگهی عمومی
شهرداری دراجرای ماده  47قانون شهرداری مکلف است ،مصوبات شورای اسالمی شهر راکه جنبه عمومی دارد (ازجمله عوارض) به وسایل ممکنه
برای اطالع عمومی آگهی نماید .برابرماده  57قانون شهرداری،مقررات شهرداری که جنبه عمومی داردو به تصویب شورای اسالمی شهررسیده است
پس ازاعالم برای کلیه ساکنین شهرالزم الرعایه است.
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پیش آگهی
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آگهی مختصری می باشدکه حاوی مشخصات منبع عوارض و مؤدی یا مؤدیان است ،باذکرمستند قانونی نوع،میزان ومبلغ عوارض و نیز تاریخ مهلت
پرداخت عوارض و شماره حساب بانکی شهرداری ونام آدرس بانک که بعدا ازسررسید موعدپرداخت عوارض برای بدهکارعوارض و یا مؤدی عوارض
فرستاده میشود.
اخطاریه
یادبرگی است که بعدازصدور وارسال پیش آگهی برای آگاهی وگوشزد به بدهکار عوارض ویا مؤدی عوارض که پرداخت بدهی ناشی ازعوارض خود رابه
تأخیرانداخته است فرستاده میشود.
ابالغیه
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رساندن پیام حکمی است که علیه بدهکارعوارض ویا مؤدی عوارض صادرشده است.
تقسیط عوارض
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عبارت است ازتقسیم عوارض به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مؤدی درزمانهای معینه براساس مفاد ماده  32آیین نامه مالی شهرداری.
منطقه شهرداری
منطقه شهرداری محدوده ای است که رسما درتبعیت یک شهرداری است و بیش از  25000نفرجمعیت ساکن دارد.
شهرنشین
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شهرنشین یا شهروندکسی است که درشهر زندگی میکند و از مزایای آن بهره مند است.
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حومه شهر

Formatted: Font color: Black

نواحیای است که اغلب درشعاع نزدیک شهرها قراردارند و خدمات مورد نیازخود را ازشهرتأمین میکنند .حومه شهر بیشترجزیی ازخود شهراست که
به دلیل گرانی زمین ویا آلودگی هوا درداخل شهر،درحاشیه احداث شده است.
مراکزشهر
منطقه ای است جاذب سفرهای پیرامون که ساختمانهای اداری ،تجاری وخدماتی درآن واقع شده اند .مرکزشهرمعموالدرمحل تقاطع خیابان های
اصلی شهر با یکدیگرشکل میگیرد.
اراضی شهری
Formatted: Font color: Black

به زمین هایی اطالق میگرددکه درمحدوده وحریم شهرها و شهرک ها قرارگرفته باشند.
اراضی بایر
منظورزمین هایی است که سابقه عمران واحیا داشته وبه تدریج به حالت مواتبرگشته اعم ازآنکه صاحب شخصی داشته یا نداشته باشند.
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اراضی موات
اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران واحیا نداشته باشد وزمین های مواتیکه علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
بدون مجوز قانونی ازتاریخ  1358/4/5به بعد احیا شده باشد همچنان دراختیاردولت میباشد.
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افراز
افراز دراصطالح قضایی و ثبتی عبارت است از جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکا ویا به تعبیری دیگر افرازعبارت است ازتقسیم مال غیرمنقول
مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها.
تجمیع
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چنانچه بتوان از نظرمقررات شهرسازی وثبتی دو یا چند قطعه زمین مجاور یکدیگر را تبدیل به یک پالک ثبتی کرد،این عمل راتجمیع گویند
مشاع
ملکی ا ست که مالکیت آن بین چند نفرمشترک باشد.
ارتفاع بنا
عبارت است ازفاصله قائم باالترین حد یک ساختمان تا کف تعیین شده ،براساس معبردسترسی مجاورقطعه زمین.
ارتفاع مفید
عبارت است ازساخت وسازهایی که عالوه برساختمان اصلی ،بهمنظور بهبودکیفی عملکرد بنا احداث میشوند.
برزمین
حدی ازقطعه زمین است که مشرف به گذر باشد.
براصالحی
آن حدی ازقطعه زمین است که مشرف به گذر ،وازقسمت عمق مستلزم عقب نشینی باشد.
پخی
عبارت است ازخط موربی که سطح گوش های ازقطعه زمین قرارگرفته درنبش دو معبررا،به منظورایجاد دید مناسب رانندگی حذف میکند وآنرا جزو
فضاهای عمومی شهرقرار میدهند.
پروانه ساختمان
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مجوزشهرداری است برای احداث بنا،تعمیر وتغییراساسی درساختمان.
پایانکار
گواهی شهرداری مبنی براتمام ساختمان است،که باید منطبق بر پروانه صادرشده ازنظر اصول فنی ،بهداشتی ،ایمنی و سایرنظامات ضروری
درساختمان باشد.
محدوده شهر
عبارت است ازحدکالبدی موجود شهروتوسعه آتی دردوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور وطرح هادی شهرکه ضوابط ومقررات شهرداری درآن الزم
االجرا می باشد.

Formatted: Font color: Black

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

6

حریم شهر
عبارت است ازقسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهرکه نظارت وکنترل شهرداری درآن ضرورت دارد وازمرزتقسیمات کشوری شهرستان
وبخش مربوطه تجاوز ننماید.
انواع کاربری زمین
کاربری مسکونی :شامل خانه هاو منازل مسکونی ومجتمع های سکونت گاهی با تراکم کم ،متوسط،زیاد وبسیار زیاد.
کاربری آموزشی :شامل مهدکودک ،دبستان ،دبیرستان ،دانشگاه ودیگرمراکزآموزشی.
کاربری اداری :شامل وزارتخانه ها ،نهادها وادارات وسازمان های عمومی.
Formatted: Font color: Black

کاربری تجاری :شامل مغازه ها ،سوپرمارکتها ،رستورانها،عمده فروشی ها ومجتمع های تجاری ومراکزخرید.
فضای سبز :شامل پارکها وبوستانها ،فضای سبزوکمربند سبزاطراف شهر.
کاربری بهداشتی  :شامل درمانگاهها،کلینیکها وبیمارستانها.
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کاربری حمل ونقل :شامل ایستگاههاوپایانه های اتوبوس های مسافربری،مترو،راه آهن وفرودگاه.
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کاربری خدمات شهری :شامل آتش نشانی،پست ومخابرات،نواحی شهرداری وحوزه های نیروی انتظامی.
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کاربری خدمات عمومی :شامل کشتارگاههاومیدان های میوه وتره بار.

Formatted: Font color: Black

کاربری فرهنگی ومذهبی :شامل سینما ،تئاتر،کتابخانه،حسینیه،مسجدواماکن مذهبی.

Formatted: Font color: Black

کاربری تجهیزات شهری :شامل آب،برق،گاز،تلفن،فاضالب وسایرتأسیسات
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کاربری صنعتی :شامل کارگاه،کارخانه ها،تعمیرگاه هاوکارگاههای تولیدی.
کاربری کشاورزی :شامل اراضی مزروعی و صیفی کاری.
کاربری باغ :شامل باغ های خصوصی برای استفاده پایان هفته.
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کاربری انبارداری :شامل انبارها،سردخانه هاو باراندازها.
کاربری پارکینگ :شامل پارکینگهای همکف وطبقاتی
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انواع پروانه های ساختمانی
پروانه های مسکونی :به پروانه هایی اطالق میگرددکه صرفا استفاده مسکونی داشته باشند.
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پروانه تجاری :به پروانه هایی اطالق میگرددکه درآن برابرتبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداریها به منظوراستفاده کسب و پیشه وتجارت
صادرمیگردد وتحت پوشش قانون نظام صنفی یا قانون تجارت فعالیت دارد.
پروانه اداری:به پروانه هایی اطالق میشودکه صرفا وابسته به وزارتخانه هاو سازمانهای دولتی باشد که این امرشامل شرکتهای مخابرات،آب
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وفاضالب،برق وگاز نمیباشد .ضمنا موسسات دولتی و وابسته به دولت ونهادهای انقالب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره میشود ومشمول پرداخت
مالیات هستند ازنظرپرداخت عوارض پذیره،تجاری محسوب میگردند.
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پروانه صنعتی :به پروانه هایی اطالق میگردد که به منظوراستفاده صنعتی وایجادکارگاههای تولیدی اعم ازسبک و سنگین صادرمیشود ودارای
موافقت اصولی ازجهادکشاورزی،صنایع سبک وسنگین ومعادن وفلزات میباشند.
پروانه خدماتی :به پروانه هایی اطالق میگرددکه فعالیت آنها پیرامون ارائه خدمات آموزشی وپزشکی میشود .توضیح اینکه قسمتهای اداری آن
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شامل این بند نمی شود.

مواردی ازقانون شهرداریها
بند  24ماده 55
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صدورپروانه درکلیه ساختمان هایی که درشهراحداث میشود.
تبصره
شهرداری درشهرهایی که نقشه جامع شهرتهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکوردرپروانه های ساختمانی نوع استفاده ازساختمان را
قیدکند .درصورتیکه برخالف مندرجات پروانه ساختمانی درمنطقه غیرتجاری محل کسب یاپیشه ویا تجارت دائرشود شهرداری مورد رادرکمیسیون
مقرردرتبصره یک ماده 100این قانون مطرح مینماید.
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وکمیسیون درصورت احراز تخلف مالک یا مستاجر باتعیین مهلت مناسب که نباید ازدوماه تجاوز نماید درموردتعطیل محل کسب یا پیشه وتجارت
ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند  .این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرامیشود وکسیکه عالما ازمحل مزبور پس ازتعطیل برای کسب
وپیشه ویا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای ازشش ماه تادو سال وجزای نقدی ازپنج هزارویک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل
کسب نیز مجددا تعطیل میشود .دائرکردن دفتروکالت ومطب ودفتراسناد رسمی وازدواج وطالق ودفتر روزنامه ومجله ودفترمهندسی وسیله مالک
ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
بند  26ماده 55
پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهرو همچنین تغییر نوع ومیزان عوارض اعم ازکاالهای وارداتی و صادراتی و محصوالت داخلی وغیره وارسال یک
نسخه از تصویب نامه برای اطالع وزارت کشور.
ماده : 75عوارض ودرآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که ازطرف شهرداری به نام مأموروصول تعیین میشوند دریافت خواهدشد ومامورین
وصول بایدطبق مقررات به امورمالی تضمین کافی بسپارند .
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ماده : 77رفع هرگونه اختالف بین مؤدی وشهرداری درمورد عوارض به کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشورو دادگستری وشورای
شهروتصمیم کمیسیون مزبورقطعی است  .بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره
ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدوراجراییه ووصول طلب شهرداری مبادرت نماید ،درنقاطی که
سازمان قضایی نباشدرئیس دادگستری شهرستان یک نفررا به نمایندگی دادگستری تعیین مینماید ودرغیاب شورای شهرانتخاب نماینده شورا ازطرف
شهرستان به عمل خواهدآمد .
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ماده : 78عوارضیکه توام با مالیات های دولت یأخذ میشود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کاالهایی که بایدشرکتها وموسسات بپردازند

Formatted: Font color: Black

به ترتیبی که شهرداری مقرر می دارد به وسیله همان موسسات دریافت میگردد وکلیه وجوهی که جمع آوری میشود باید درصورت وجود بانک
دربانک متمرکز ودرصورت نبودن بانک درشهر یا درمحل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در شهرداری متمرکزشود .

Formatted: Font color: Black
Formatted: Font color: Black
Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Complex Script
Font: Bold

تبصره  2بند  2ماده 99عوارضی که از عقدقراردادها عاید میگردد بایستی تماما به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
Formatted: Font color: Black

ماده : 100مالکین اراضی و امالک واقع درمحدوده شهریا حریم آن باید قبل ازهراقدام عمرانی باتفکیک اراضی وشروع ساختمان ازشهرداری پروانه
أخذ نمایند.شهرداری میتواندازعملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم ازآنکه ساختمان د
رزمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید .
تبصره 1درموارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ،قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج درپروانه ضرورت

Formatted: Font color: Black

Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Complex Script
Font: Bold
Formatted: Font color: Black

Formatted: Font color: Black

Formatted: Font color: Black

داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری،ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع درکمیسیون هایی مرکب ازنماینده
وزارت کشور به انتخاب وزیرکشور ویکی ازقضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ویکی ازاعضای انجمن مطرح میشود  .کمیسیون پس ازوصول
پرونده به ذینفع اعالم مینمایدکه ظرف ده روز توضیحات خود راکتبا ارسال دارد ،پس از انقضای مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع را با
حضورنماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ نماید .درمواردی
که شهرداری ازادامه ساختمان بدون پروانه یامخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ازتاریخ جلوگیری موضوع
رادرکمیسیون مذکور مطرح نماید درغیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهدکرد .درصورتی که تصمیم کمیسیون بر
قلع تمام یا قسمتی ازبنا باشد،مهلت مناسبی که نباید ازدوماه تجاوزکند تعیین مینماید  .شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند .
هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمای دشهرداری رسما اقدام کرده وهزینه آنرا طبق مقررات آیین نامه اجرایی وصول عوارض ازمالک
دریافت خواهد نمود .
تبصره 2درمورد اضافه بنا زائد برمساحت زیر بنای مندرج درپروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی،کمیسیون میتواند درصورت
عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی (دربرخیابان اصلی یا خیابان های فرعی و یاکوچه بن بست یا باز ) رای به أخذ
جریمه ایکه متناسب بانوع استفاده ازفضای ایجادشده ونوع ساختمان ازنظرمصالح مصرفی باشد تعیین وشهرداری مکلف است براساس آن نسبت به
وصول جریمه اقدام نماید ( .جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر وازسه برابرارزش معامالتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضافی بیشتر باشد )
درصورتیکه ذینفع ازپرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده
رابه همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای تخریب را بنماید  .کمیسیون دراینمورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3درمورد اضافه بنا زائد برمساحت مندرج درپروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاری وصنعتی واداری کمیسیون میتواند
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درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی (دربرخیابانهای اصلی یاخیابانهای فرعیوی اکوچه بن بازیا بن بست) رای به
أخذ جریمه ایکه متناسب بانوع استفاده ازفضای ایجادشده ونوع ساختمان ازنظرمصالح مصرفی باشدتعیین وشهرداری مکلف است براساس آن نسبت
به وصول جریمه اقدام نماید جریمه نباید ازحداقل  2برابرکمترواز  4برابرارزش معامالتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضافی ایجاد شده
بیشترباشد ) درصورتیکه ذینفع ازپرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده رابه همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای
تخریب را بنماید  .کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .
تبصره 4درمورد احداث بنای بدون پروانه درحوزه استفاده از اراضی مربوطه درصورتیکه اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی رعایت شده باشدکمیسیون
میتواند باصدور رای برأخذ جریمه به ازاء هرمترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی
ساختمان،درصورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد،هرکدام که مبلغ آن بیشتر است ازذینفع،بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان
را به شهرداری اعالم نماید  .اضافه بنا زائد برتراکم مجاز براساس مفاد تبصره های  2و  3عمل خواهدشد .
تبصره 5درمورد عدم احداث پارکینگ ویا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی ونوع
استفاده ازفضای پارکینگ رای به أخذ جریمه ایکه حداقل یک برابر و حداکثردو برابرارزش معامالتی ساختمان برای هرمترمربع فضای از بین رفته
پارکینگ باشد ،صادرنماید (مساحت هرپارکینگ با احتساب گردش  25مترمربع میباشد ) شهرداری مکلف به أخذ جریمه تعیین شده وصدور برگ
پایان ساختمان میباشد .
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تبصره 6درموردتجاوزبه معابرشهر،مالکین موظف هستند درهنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصالحی را
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بنمایند  .درصورتی که برخالف پروانه و یابدون پروانه تجاوزی دراین مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است ازادامه عملیات جلوگیری وپرونده امر را

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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به کمیسیون ارسال نماید  .درسایرموارد تخلف مانند عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی وشهرسازی درساختمان رسیدگی به موضوع
درصالحیت کمیسیونهای ماده صد است .
تبصره 7مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد ازلحاظ انطباق ساختمان با
مشخصات مندرج درپروانه ونقشه هاو محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده ودر پایانکار مطابقت ساختمان با پروانه ونقشه ومحاسبات فنی
راگواهی نمایند  .هرگاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید ویا تخلف را به موقع به شهرداری اعالم نکند وموضوع منتهی به طرح درکمیسیون
مندرج درتبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای برجریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و
ساختمانی منعکس نماید  .شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر رادرصورت ثبوت تقصیر برابرقانون نظام معماری وساختمانی حسب
مورد با توجه به اهمیت موضوع به  6ماه تا سه سال محرومیت ازکارودرصورتیکه مجددا مرتکب تخلف شودکه منجر به صدور رای تخریب به وسیله
کمیسیون ماده صدگردد به حداکثرمجازات محکوم کند  .مراتب محکومیت ازطرف شورا ی انتظامی نظام معماری وساختمانی درپروانه اشتغال درج
ودریکی از جرائدکثیراالنتشاراعالم میگردد .شهرداری مکلف است تا صدوررای محکومیت به محض وقوف ازتخلف مهندس ناظر وارسال پرونده به
کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر  6ماه ازأخذگواهی امضاء مهندس ناظرمربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید .
ماموران شهرداری نیز مکلفند درمورد ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف درپروانه به موقع جلوگیری نکنند ویا درمورد صدورگواهی
انطباق ساختمان یا پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود ودرصورتیکه عمل ارتکابی مهندسان ناظر
وماموران شهرداری واجد جنبه جزاییه مباشد ازاین جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود  .درمواردیکه شهرداری مکلف به جلوگیری ازعملیات
ساختمانی است ودستورشهرداری اجرا نشود میتواند با استفاده ازماموران اجراییات خود ودرصورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن
عملیات ساختمانی اقدام نماید .درمورد ساختمان هاییکه قبل ازتاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده باشد درصورتیکه اضافه بنا جدیدی حادث
نگردیده باشد ومدارک واسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد باثبت وتصریح مراتب فوق درسند مالکیت انجام
معامله بالمانع میباشد .
تبصره 9ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهرصادرشده است از شمول تبصره  1ماده صد قانون شهرداری
معاف میباشند .
تبصره 10درمورد آراء صادره ازکمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او ازتاریخ ابالغ رای ظرف مدت ده روز
نسبت به آن رای اعتراض نماید ،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صدخواهد بودکه اعضای آن غیرازافرادی باشند که درصدور رای
قبلی شرکت داشته اند  .رای این کمیسیون قطعی است.
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تبصره 11آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر درمورد أخذ جرائم قابل اجرا ست واین ارزش
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معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظرخواهد بود .
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ماده ( 101اصالحی)
اداره ثبت اسناد وامالک و حسب مورد دادگاهها موظفند درموقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع درمحدوده وحریم شهرها،ازسوی مالکین
عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبالبه تایید شهرداری مربوط رسیده باشد .نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه
نموده وجهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری مینماید ،باید پس ازکسر سطوح معابر وقدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل
زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید وکتبا به مالک ابالغ شود .بعد ازانقضای مهلت مقرر وعدم تعیین تکلیف ازسوی شهرداری مالک
میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز رابه دادگاه تسلیم نماید .دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر درخصوص معابر ،شوارع وسرانه های عمومی با
اخذ نظر کمیسیون ماده 5به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.کمیسیون ماده 5حداکثرظرف دو ماه باید به دادگاه مذکورپاسخ
دهد.درصورت عدم ارسال پاسخ درمدت فوق دادگاه با مالحظه طرح جامع وتفضیلی درچهارچوب سایرضوابط ومقررات به موضوع رسیدگی و رای
مقتضی صادر می نماید.
تبصره  :3دراراضی با مساحت بیشتر از  500مترمربع که دارای سند  6دانگ میباشد شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی تا سقف
 25درصد(  )% 25وبرای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع ومعابر عمومی شهردراثرتفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با
شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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توجه به ارزش افزوده ایجادشده ازعمل تفکیک برای مالک تا  % 25از باقیمانده اراضی رادریافت مینماید  .شهرداری مجازاست با توافق مالک
قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
مواردی ازآیین نامه مالی شهرداریها
ماده : 30هرشهرداری دارای تعرفه ای خواهد بودکه درآن کلیه انواع عوارض وبهاءخدمات وسایردرآمدهایی که بهوسیله شهرداری یا موسسات تابعه و وابسته به آن
وصول یا تحصیل میشود درجوهرنوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع وتصویب میگردد یاهرتغییری که درنوع ومیزان نرخ آنها صورت میگیرد درتعرفه
مذکور منعکس میشود .
ماده : 31تطبیق وضع هرمؤدی یا هرمورد باتعرفه عوارض درآمدها وتعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مامورین تشخیص یا کسانی است که از طرف
شهرداری یا سازمان تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است  .مامورین مذکورمکلفندکمال دقت بینظری را درتشخیص های خود بهکار برند
ودرصورت تخلف به وضع آنها دردادگاه اداری شهرداری رسیدگی وتنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ وبه موقع اجراءگذارده خواهد شد

مواردی ازقانون مالیات برارزش افزوده
تبصره  1ماده 50شورا های اسالمی شهروبخش جهت وضع هریک ازعوارض محلی جدید،که تکلیف آنها دراین قانون مشخص نشده باشد ،موظفند
Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Complex Script
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موارد راحداکثرتا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجراء درسال بعد تصویب و اعالم عمومی نمایند.
تبصره  3ماده 50قوانین ومقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ودهیاریها ملغی میگردد.
توضیحات
 .1سال احداث :سال احداث برمبنای دالیل مثبته ازقبیل تاریخ نصب کنتور برق وهمچنین ارائه پروانه کسب،عکس هوایی وعنداللزوم نظرکارشناس رسمی
دادگستری مشخص میگردد.
 .2سال تبدیل :تاریخ قطعی شدن را ی کمیسیون ماده صد ویاگواهی اداره دارایی ویاپروانه کسب ویا تاریخ نصب کنتوربرق ویا قبوض برق مصرفی که تعیین
کننده سال تبدیل ونوع استفاده ازساختمان باشد مالک سال تبدیل خواهد بود .
 .3تبصره :درصورتیکه ارائه گواهی اداره مالیاتی ویا پروانه کسب ویا تاریخ نصب کنتور برق به تنهایی نتواند سال تبدیل را به اثبات برساند نظریه کارشناس رسمی
دادگستری مالک عمل قرارخواهدگرفت .
 .4سال بهره برداری :تاریخی قطعی شده رای کمیسیون ماده صد و یاگواهی اداره دارایی و یاپروانه کسب ویاقبوض برق که تعیین کننده سال بهره برداری باشد
مالک سال بهره برداری خواهد بود .
 .5زمان محاسبه وتعلق عوارض صدور پروانه :عوارض صدور پروانه ساختمانی اعم ازتجاری،اداری،صنعتی وغیره ،پس ازطی مراحل قانونی وارائه مدرک الزم
وتکمیل پیش نویس شناسنامه ساختمان وبراساس اطالعات مندرج درآن،محاسبه وأخذ میشود .
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-6تبصره :درصورتیکه ارائه مدارک فوق به تنهایی نتواند سال بهره برداری را به اثبات برساند نظریه کارشناس رسمی دادگستری مالک عمل قرارخواهدگرفت .
 .6منظورازقیمت کارشناسی روززمین ،نظریه کارشناس رسمی دادگستری میباشد .
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قانون تشکیالت،وظایف وانتخابات شوراهای اسالمی کشورو انتخاب شهرداران با اصالحیه بعدی مصوب1375/3/1
ماده – 71دروظایف شورای اسالمی شهر :
بند– 16تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهرو همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظرگرفتن سیاست عمومی دولت که ازسوی وزارت کشوراعالم میشود.
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ماده)1386/8/27(–77شورای اسالمی شهرمیتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات ودرآمدهای اهالی به منظورتامین بخشی ازهزینه های خدماتی و
عمرانی مورد نیازشهرطبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تبصره–عوارض،یک ماه پس ازارسال هرمصوبه به وزارت کشورقابل وصول است  .وزیرکشورمیتواند درهرمقطعی که وصول هرنوع عوارض را منطبق برآیین نامه
مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور:
ماده – 181به منظورارتقاء نظام برنامه ریزی کشور بالحاظ نمودند واصل آمایش سر زمین وپایداری محیطی درکلیه فعالیتهای توسعه ای وسرمایه گذاری ملی
واستانی،ایجادهماهنگی بخشی،منطقه ای وبخشی -منطقه ای ورعایت عدالت درتوزیع منابع و فرصتها،توسعه متوازن مناطق،ارتقاء توانمندهای مدیریتی استانها
وانتقال اختیارات اجرایی به استانها وتمرکزامورحاکمیتی درمرکز،سازوکارها وشاخصه ای الزم به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره–هرگونه تخفیف،بخشودگی حقوق وعوارض شهرداریهاتوسط دولت وقوانین مصوب منوط به تاامین آن از بودجه عمومی ساالنه کشوراست .درغیراینصورت
بخشودگی و تخفیف حقوق وعوارض شهرداری ممنوع است .

سایرمستندات قانونی
 قانون تشکیالت،وظایف وانتخابات شوراهای اسالمی کشوروانتخابات شهرداران مصوب1375/3/1 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی برای امر مسکن وآیین نامه اجرایی مصوب1383/3/10 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر،روستا وشهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال1384قانون نحوه تقویم ابنیه،امالک واراضی مورد نیازشهرداریها مصوب1370/8/28 قانون تعیین وضعیت امالک واقع درطرحهای دولتی وشهرداریها مصوب1367/8/29 قانون جدید نظام صنفی کشورو آیین نامه اجرایی مربوطه قانون شوراهای آموزش و پرورش قانون زمین شهری قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران واصالحات بعدی آن.Formatted: Font color: Black

 -قانون جلوگیری ازخرد شدن اراضی کشاورزی وایجاد قطعات مناسب فنی -اقتصادی مصوب سال  1385واصالحات بعدی آن
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 -قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1395
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-نام بهای خدمات :کشتارگاه

 -1نام بهای خدمات :کشتارگاه

طریق محاسبه بهای خدمات:
مصوب شورا در سال 99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال 1400

شرح

1

دستمزد سالخی بابت هر راس دام سبک (بز و گوسفند )

60.840

80.000

80.000

2

پیش سرد و نگهداری وحمل گوشت تا درب مغازه دام سبک

136/000

176.000

176.000

3

دستمزد سالخی هر راس دام سنگین ( گاو  ،شتر  ،گوساله)

312.000

410.000

410.000

4

پیش سرد و نگهداری وحمل گوشت تا درب مغازه دام سنگین

609/440

800.000

800.000

5

دستمزد پاک کردن هر کله پاچه دام سبک

60/000

78.000

78.000

6

دستمزد پاک کردن هر کله پاچه دام سنگین

136.890

180.000

180.000

11.000

14.500

14.500

ردیف

7

پالک و لیبل شناسایی دام ذبح شده

8

هزینه نگهداری دامهای انگلی در سردخانه مازاد  24ساعت اولیه روزانه ( دام
سبک )

300/000

400/000

400/000

9

هزینه نگهداری دامهای انگلی در سردخانه مازاد  24ساعت اولیه روزانه ( دام
سنگین )

1/000/000

1/300/000

1/300/000

10

ورود خودروهای سبک حامل دام تا  3تن

30.500

40.000

40.000

11

ورود خودروهای سنگین حامل دام باالی  3تن

80/000

104/000

104/000

12

هزینه دامپزشکی هر راس دام سبک (بزو گوسفند)

برابر تعرفعه
دامپزشکی

برابر تعرفعه دامپزشکی

برابر تعرفعه
دامپزشکی

13

هزینه دامپزشکی هر راس دام سنگین (گاو وشتر)

برابر تعرفعه
دامپزشکی

برابر تعرفعه دامپزشکی

برابر تعرفعه
دامپزشکی

14

هزینه پوست و پاک کردن روده گوسفند

8.000

10.500

10.500

15

هزینه پوست گاو

18.000

23.500

23.500

16

هزینه نگهداری پوست گوسفندو گاو

20/000

26/000

26/000

تبصره :به منظور جلوگیری از کشتار دام در منازل کلیه هزینه های مربوط به کشتارگاه شهرداری(بجز سالخی و کله پاک کنی) برای شهروندان محترم رایگان می باشد

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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 -1نام بهای خدمات :کشتارگاه(ادامه)

طریق محاسبه بهای خدمات:

مصوب شورا در سال99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال 1400

شرح

1

بابت ذبح هر رأس دام سبک ( بز و گوسفند )

23/400

30.500

30.500

2

بابت ذبح هر رأس دام سنگین ( گاو  ،شتر و گوساله)

78/000

101/500

101/500

3

بابت ذبح هر قطعه طیور

85/800

112.000

112.000

4

بابت پاک کردن کله و پاچه دام سبک

9.000

12.000

12.000

5

بابت پاک کردن کله وپاچه دام سنگین

31/200

41.000

41.000

6

به ازای هر واحد شمارش جگر گوسفند ( حمل به شهر )

10/400

13.000

13.000

7

به ازای هر واحد شمارش کله و پاچه گوسفند ( حمل به شهر )

26/000

34.000

34.000

8

به ازای هر واحد شمارش پوست گوسفند

6/000

7.800

7.800

9

به ازای هر واحد شمارش پوست گاو و گوساله

27/000

35.000

35.000

10

هزینه پاک کردن شکمبه گاوی

40/000

52.000

52.000

11

هزینه پاک کردن شکمبه گوسفندی

10/400

13.000

13.000

12

هزینه ذبح هر شتر مرغ

26/000

34.000

34.000

13

پیش سرد و نگهداری هر شتر مرغ

320/000

416/000

416/000

14

هزینه پالک هر شتر مرغ

19/500

25.000

25.000

15

پوست و پاک کردن روده هر شتر مرغ

19/500

25.000

25.000

16

دامپزشکی هر شتر مرغ

19/500

25.000

25.000

ردیف

تبصره:1به منظور جلوگیری از کشتار دام در منازل کلیه هزینه های کشتارگاه (بجز سالخی و کله پاک کنی ) برای شهروندان محترم رایگان می باشد
تبصره  : 2با توجه به اینکه در آمد حاصل از خدمات کشتارگاهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد  .مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به میزان عوارض فوق
اضافه می گردد و توسط مسئول کشتارگاه شهرئداری از قصابان محترم لحاظ گردیده است
تبصره  : 3شهرداری یا پیمانکار موظف ی باشد که هزینه دامپزشکی را برابر اعالم سازمان دامپزشکی اخذ و به صورت روزانه به حساب اعالمی شبکه دامپزشکی واریز نماید
تبصره :4کشتار دام سبک و سنگین که خارج از وقت کشتار روزانه و بر حصب ضرورت با مجوز دامپزشکی بایستی انجام شود مبلغ وصولی دو برابر بهای خدمات تصویبی وصول
می گردد.

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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نام بهای خدمات :آرامستانمصوب شورا در سال 99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال 1400

شرح

1

اجاره آمبوالنس تا زیارت یک سرویس

500.000

650.000

650.000

2

دو سرویس آمبوالنس درب منزل تشیییع

850.000

1.100.000

1.100.000

3

ورودی آمبوالنس جهت مسیرهای خارج از شهر

685.000

900.000

900.000

4

مسیر خارج از شهر هر کیلومتر آسفالت ( رفت و برگشت)

27.000

35.000

35.000

5

مسیر خارج از شهر کیلومتر حاکی ( رفت و برگشت)

30.000

40.000

40.000

6

هرینه قبرآماده همراه با ساخت (یک طبقه به باال)نرخ هر طبقه

6.500.000

8.450.000

8.450.000

7

هرینه قبرآماده همراه با ساخت(فقط صرفا ساخت یک طبقه)

13.000.000

17.000.000

17.000.000

8

هزینه هر شب سردخانه

230.000

300.000

300.000

9

پیش فروش قبر یک طبقه با تحویل رسید(صرفا ساخت یک طبقه)

18.500.000

24.000.000

24.000.000

13.000.000

17.000.000

17.000.000

760.000

1.000.000

1.000.000

 12هزینه کندن قبر یک طبقه با اجرت آجر چینی

3.000.000

4.000.000

4.000.000

 13هزینه کفن و غیره

1.000.000

1.300.000

1.300.000

 14هزینه نصب سنگ مزار

1.000.000

1.300.000

1.300.000

 15هزینه دفن کفن تا سن پنچ سال %50هزینه وصول گردد

650.000

850.000

850.000

 16خدمات اداری و تشکیل پرونده

450.000

590.000

590.000

رديف

 10پیش فروش قبردو طبقه و باالتربا تحویل رسید(نرخ هر طبقه)
 11هزینه تغسیل و تکفین (عادی)

خدمات ویژه برای ایثارگران ،رزمندگان و خانواده شهدا و ایثارگران و
 17رزمندگان
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برابر ردیف  4بند ث برابر ردیف  4بند ث ماده
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ساله ششم توسعه
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تبصره -1-درصورتی که متوفی از بیمارستان مستقیماءمسیر خارج ازشهر انتقال پیداکند هزینه آبوالنس مبلغ 875.000ریال دریافت گردد
تبصره2-درصورت کندن توسط متقاضی هزینه بند  12اخذ نگردد
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

نام بهای خدمات :آرامستانFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات:
رديف

مصوب شورا در سال 99

پیشنهادی سال1400

مصوب شورا در سال 1400

شرح

 18نماز میت

160.000

210.000

210.000

 19نایلون پالستیکی جهت بسته بندی

170.000

220.000

220.000

 20کاور

340.000

440.000

440.000

 21هزینه غسل و کفن ،جنین

رایگان

رایگان

رایگان

 22هزینه غسل و کفن نوزاد تا یکسال

رایگان

رایگان

رایگان

 23هزینه غسل و کفن از یک سال تا پنج سال

/50هزینه وصول گردد /50هزینه وصول گردد

/50هزینه وصول گردد

 24هزینه تدفین جنین

رایگان

رایگان

رایگان

 25هزینه تدفین نوزاد تا یکسال

رایگان

رایگان

رایگان

 26هزینه تدفین یک سال تا پنج سال

230.000

300.000

300.000

 27هزینه قبر نوزاد تا یکسال

700.000

900.000

900.000

1.520.000

2.000.000

2.000.000

29

تابوت چوبی

00

3.600.000

3.600.000

30

لباس و تجهیزات محافظت فردی (لباس ،دستکش،ماسک)

00

900.000

900.000

 28هزینه قبور یکسال تا پنج سال

تبصره1:هزینه خمات اداری و تشکیل پرونده مربوط به بند  16تا یک سال مبلغ  300.000ریال یک سال تا پنج سال 400.000ریال می باشد
تبصره 2دریافت ردیفهای 29و 30در خصوص متوفیان ناشی از کویید  19می باشد
تبصره3در صورت استفاده تابوت چوبی برای کودکان 50درصد  29اخذ گردد.

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شهرداری محترم اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

نام بهای خدمات :آرامستانFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات:
رديف

شرح

پیشنهادی سال1400

مصوب شورا در سال 99

مصوب شورا در سال 1400

خدمات ویژه خانواده معظم شهداوجانبازان 50درصد کل مبلغ اخذ
31
گردد
باالی70درصد(شامل پدر،مادر،فرزند،همسر)

50درصد کل مبلغ اخذ گردد 50درصد کل مبلغ اخذ گردد

 80درصد کل مبلغ اخذ
گردد

 80درصد کل مبلغ اخذ گردد  80درصد کل مبلغ اخذ گردد

وجانبازان  80درصد کل مبلغ اخذ
گردد

 80درصد کل مبلغ اخذ گردد  80درصد کل مبلغ اخذ گردد

32

خدمات ویژه جهت خانواده جانبازان25تا70درصد
(شامل پدر،مادر،همسروفرزند)

33

خدمات

ویژه

جهت

آزادگان،ایثارگران

زیر25درصد

خدمات ویژه برای پرسنل شاغل وبازنشسته شهرداری
 34وسازمانهای تابعه(طبق حکم کارگزینی)بجز پیش فروش
قبر

رایگان

رایگان

خدمات ویژه برای پرسنل شاغل وبازنشسته شهرداری  50درصد کل مبلغ اخذ
35
گردد
وسازمانهای تابعه(شامل پدر،مادر،همسروفرزند)
 36خدمات ویژه برای اهداکنندگان اعضا بدن
37

 50درصد کل مبلغ اخذ گردد  50درصد کل مبلغ اخذ گردد

رایگان

خدمات ویژه افرادتحت پوشش کمیته امدادو بهزیستی

رایگان

80درصد کل مبلغ اخذ
گردد

رایگان

رایگان

80درصد کل مبلغ اخذ گردد 80درصد کل مبلغ اخذ گردد

تبصره  -1-ردیف های 9و 10تعرفه فوق ( پیش فروش قبر) مشمول تخفیف یا رایگان کامل نمی گردد
تبصره :2مبلغ پیش فروش قبر (حداکثر یک قبر) برای پرسنل شهرداری(بازنشسته و یا شاغل در شهرداری یا سازمانهای وابسته) به میزان  50درصد مبلغ تعیین
شده در ردیف های  9و  10جداول فوق خواهد بود.
تبصره :3ضمنامابه التفاوت پیش فروش قبر در ردیفهای  9و 10تعرفه فوق زمان تحویل به قیمت روزمحاسبه و دریافت میگردد.
تبصره -4-ردیفهای  37 - 35 -33 -32-31تعرفه مربوط جهت اعمال تخفیفات با دستور شهردار و معاونین وقت و مسئول خدمات شهری بال مانع می باشد

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Black, Complex Script
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
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 -1نام بهای خدمات :تنظیف و پسماند شهری(سالیانه)

طریق محاسبه بهای خدمات:

ردیف

شرح منابع درآمدی

مصوب شورا در سال99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال 1400

واحد مسکونی

850.0000

1.200.000

1.200.000

1

تبصره :1به استناد ماده (174بند ب) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری ،
نگهداری  ،نوسازی و عمران شهری
تبصره:2بهای خدمات جمع آوری پسماند زمین های بایر و سایر کاربری ها برابر جدول فوق وصول میگردد.
تبصره:3بهای خدمات تنظیف شهری برای هر واحد مسکونی و تجاری برابر  1,200,000ریال میباشد
تبصره:4ساختمان هایی که در طرح ورودی شهر میباشد و شهرداری خدمات میدهد به استناد تبصره  3مبالغ وصول میگردد
تبصره :5بهای خدمات پسماند برای کارکنان شهرداری اعم از رسمی ،پیمانی،قراردادی،رایگان می باشد.

تبصره :6بهای خدمات تنظیف شهری برای هر واحد اداری :تا زیربنای  100مترمربع برابر بهای خدمات تنظیف شهری واحدهای مسکونی و از  100مترمربع بیشتر  ،به ازای هر
مترمربع مبلغ  20,000ریال

میباشد.

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

3

 -1نام بهای خدمات:
بهای خدمات جمع آوری و دفن پسماندهای بی خطرسازی شده بیمارستانها
شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

18

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات جمع آوری و دفن پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی ،درمانی و سایر مراکز وابسته

طریق محاسبه بهای خدمات:

ردیف
1

شرح

مصوب شورا در سال99

1,270,000

بیمارستانها

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال 1400

به ازای هر کیلوگرم 15,000

به ازای هر کیلوگرم 15,000

ریال دریافت گردد

ریال دریافت گردد

تبصره :1تعرفه فوق برای پسماندهای پزشکی بی خطر سازی شده وضع شده است.
تبصره:2در صورتیکه شهرداری جمع آوری پسماند عفونی بی خطرسازی شده را برعهده بگیرد عالوه بر هزینه دفن  ،باید به ازای هر کیلوگرم مبلغ
 60,000ریال از تولیدکنندگان دریافت گردد.
تبصره:3شهرداری موظف است نسبت به دفن مجزای زباله های بیمارستانی در محل جداگانه تمهیدات الزم را اتخاذ نماید.
تبصره:4در صورت تاخیر در پرداخت بهای خدمات  ،به ازای هر ماه تاخیر  ،به میزان  2.5درصد بر مبلغ افزوده میگردد.
تبصره  :5تا زمان راه اندازی سازمان پسماند شهرداری شیروان ،مبالغ فوق از طریق شهرداری وصول می گردد.
شرح

ردیف

1

پزشک عمومی

2

پزشک متخصص ،پزشک فوق متخصص

مصوب شورا در

پیشنهادی سال1400

سال99

(ریال)

600,000

800,000

700,000

مصوب شورا در سال 1400

900,000

800,000

900,000

دندانپزشکی ،آزمایشگاه  ،درمانگاه ها  ،مراکز

3

بهداشتی و درمانی  ،کلینیک ها و سایر مراکز

800,000

1,000,000

1,000,000

وابسته که میزان پسماند عفونی تولیدی زیادی
دارند

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

طریق محاسبه بهای خدمات:
به استناد ماده( 5بند-1ب) دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند های عادی شهری(موضوع نامه شماره /95258س 85/7/17-وزیر محترم
کشور) بهای خدمات مدیریت پسماند ،صنوف  50درصد عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین میگردد.
تبصره  1بند  : 2در مورد مشاغل پرزباله عالوه بر بهای خدمات بند  1مدیریت اجرایی میتواند بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند (
خشک-تر و حجم یا وزن) هزینه های مربوطه را دریافت نماید(ضریب  1تا  10درصد

 %50عوارض کسب)

مصوب سال99
ضریب  1تا 10

مشاغل پرزباله

ردیف

مصوب سال 1400

بهای خدمات

برابر ( %50عوارض

بهای خدمات

کسب
بیمارستان ها  ،مطب ها و کلینیک های پزشکی ،داروخانه ،
1

درمانگاهها ،دندانپزشکی

 %50عوارض کسب

10

 %50عوارض کسب

ضریب  1تا  10برابر
( %50عوارض کسب

10

2

گل فروشی

 %50عوارض کسب

7

 %50عوارض کسب

7

3

میدان بار( هر غرفه)  ،میوه و سبزی فروشی

 %50عوارض کسب

10

 %50عوارض کسب

10

4

ساندویچی ،کله پزی و سیرابی فروشی ها

 %50عوارض کسب

7

 %50عوارض کسب

7

5

مغازه هایپخش مواد غذایی-سوپر مارکتهای بزرگ –خشکبار فروشی

 %50عوارض کسب

5

 %50عوارض کسب

5

6

رستورانها و آشپزخانه ها

 %50عوارض کسب

10

 %50عوارض کسب

10

7

هتلها و مهمان سراها

 %50عوارض کسب

10

 %50عوارض کسب

10

8

آرایشگاهها

 %50عوارض کسب

7

 %50عوارض کسب

7

9

کافه تریا ،کافی شاپ ،بستنی و آب میوه فروشی

 %50عوارض کسب

7

 %50عوارض کسب

7

10

مرغ و ماهی فروشی

 %50عوارض کسب

5

 %50عوارض کسب

5

11

تاالرها

 %50عوارض کسب

10

 %50عوارض کسب

10

نقاشی-تعویض روغنی –جوشکاری –نجاری –تانکرسازی  ،کارواش و

 %50عوارض کسب

7

 %50عوارض کسب

7

شغل های دارای آالینده های محیطی و صوتی (صاف کاری –
12

غیره )

مراکز تجاری و پاساژها

 %50عوارض کسب

5

 %50عوارض کسب

5

سایر کسبه ها

 %50عوارض کسب

----

 %50عوارض کسب

----

13

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:
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ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

 -1نام بهای خدمات :عامل بازدارنده از رهاسازی آبریز منازل و مغازه ها ریختن زباله،موادنفتی،و  ....درمعابروجویها

طریق محاسبه بهای خدمات:
مصوب شورا در

پیشنهادی سال

مصوب شورا در

سال99

1400

سال1400

2,400,000

2,400,000

1,800,000

ردیف

شرح منابع درآمدی

1

رهاسازی فاضالب واحد های تجاری و مسکونی در سطح معابر

2,000,000

2

ریختن زباله در سطح معابر و جوی ها

1,500,000

1,800,000

3

ریختن مواد نفتی و گازوئیل ،بنزین و ...در معابر

2,500,000

3,000,000

3,000,000

10,000,000

12,000,000

12,000,000

حمل میلگرد و آهن آالت توسط وسایط نقلیه ای که در سطح آسفالت کشیده

4

شود

توضیح:در صورت تخریب آسفالت یا غیره بر اساس نظر کارشناسی برای بار اول طبق جدول فوق و در صورت تکرار جریمه دوبرابرمیباشد.

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی جمع آوری  ،انتقال و دفن پسماند عادی کارخانه ها  ،مراکز تولیدی و امکان عمومی خارج از شهرFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات

Formatted: Font color: Black

به منظور تامین امنیت جانی و جلوگیری از تصادفات در معابر عمومی که بر اثر انباشت نخاله های ساختمانی مالکین و ساخت و ساز در حاشیه خیابانها ایجاد
میگردد و برای تشویق افرادی که به موقع نخاله های ساختمانی را جمع آوری می کنند به شهرداری اجازه داده می شود بشرح ذیل بهای خدمات وصول نماید.

Formatted: Font color: Black

بهای خدمات تاخیر در

پیشنهاد سال 1400

بهای مصوب سال 1399

مصوب سال 1400

حمل نخاله های
ساختمانی برای هر روز
ماندگاری در معابر
عمومی

60.000

78.000

78.000

(به ازای هر متر مکعب)
Formatted: Font color: Black

تبصره:1حداکثر زمان حمل نخاله از روز ریختن نخاله درمعابرپیاده رو دو روز(48ساعت)تعیین میگردد.

Formatted: Font color: Black

تبصره: 2سطح اشغال مصالح ساختمانی برابر موارد مندرج درپروانه ساختمانی میباشد وبرای فضای مازاد اشغال شده عوارض تعلق میگیرد.

Formatted: Font color: Black

تبصره:3درخصوص مصالح ساختمانی رعایت دستورالعمل شهرداری الزامی میباشدگذاشتن هرگونه مصالح ساختمانی درمعابرعمومی خارج ازدستورالعمل
شهرداری خالف بوده وبرابرضوابط جمع آوری خواهدشد .
ردیف
1

بهای خدمات دفن پسماند عادی
هزینه بارگیری پسماند

مصوب شورا در سال99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال 1400

--------

810.000

810.000

هر کیلومتر

هر کیلومتر

550,000

550,000

هزینه انتقال (رفت و برگشت)پسماند با
2

3

نیسان کمپرسی

---------

هزینه انتقال (رفت و برگشت)پسماند پسماند

هر کیلومتر

هر کیلومتر

با کامیون کمپرسی  4تن

810,000

810,000

(به ازای هر تن پسماندعادی)

(به ازای هر تن پسماندعادی)

هزینه دفن در صورتی که میزان پسماند تا

---------

یک تن باشد
4

هزینه دفن در صورتی که میزان پسماند از

--------

800,000

800,000

)به ازای هر  100کیلوگرم مازاد)

)به ازای هر  100کیلوگرم مازاد)

80,000

یک تن باالتر باشد

80,000

تبصره  :1تا زمان راه اندازی سازمان پسماند شهرداری شیروان ،مبالغ فوق از طریق شهرداری وصول می گردد.
تبصره :2در صورت تاخیر در پرداخت بهای خدمات  ،به ازای هر ماه تاخیر  ،به میزان  2.5درصد بر مبلغ فوق افزوده میگردد.

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شهرداری محترم اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

22

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

 -1بهای خدمات :بهای خدمات تخلیه نخاله های ساختمانی و فاضالب در محلهای غیر مجاز و دیوارکشی

طریق محاسبه بهای خدمات:
شرح

ردیف

پیشنهادی سال 1400

مصوب سال 99

مصوب شورا در سال
1400

بهای خدمات تخلیه غیر مجاز خودورهای حمل نخاله(هر سرویس)

1

سه چرخ  ،وانت  ،نیسان کمپرسی

1,000,000

1,200,000

1,200,000

2

کمپرسی خاور ،کمپرسی  4تن

1,500,000

1,800,000

1,800,000

3

کپرسی ده چرخ ،کمپرسی تریلی

2,000,000

2,400,000

2,400,000

1

خاور4-تن-ده تن

1

تمام خودورها

1

تمام خودروهای باالی  4تن

2

تمام خودورهای 4تن و پایین تر از  4تن

بهای خدمات تخلیه غیر مجاز خودروهای حمل فاضالب(هر سرویس)
2,400,000

2,000,000

2,400,000

بهای خدمات ریزش بتن و خاک در سطح معابر
1,800,000

1,500,000

1,800,000

بهای خدمات نداشتن محافظ بر روی محموله بار نخالیه  ،مصالح ساختمانی
1,500,000

1,800,000

1,800,000

750,000

900,000

900,000

نرخ روز مصالح و اجراء بعالوه 10

هزینه هرمتر مربع دیوار کشی زمین های رها
3

درصد هزینه باال سری

نرخ روز مصالح و اجراء بعالوه

شده

10درصد هزینه باال سری

نرخ روز مصالح و اجراء
بعالوه 10درصد هزینه باال
سری

تبصره:1تازمان راه اندازی سازمان پسماند شهرداری ،مبالغ فوق ازطریق شهرداری وصول میگردد.
پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

شماره و تاریخ:

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

23

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

 -1بهای خدمات :صدور،تمدیدوجریمه برگ تردد خودروهای حمل خاک،نخاله ومصالح ساختمانی

طریق محاسبه بهای خدمات:
مصوب شورا در سال
99

نوع ماشین

ردیف

( ماهیانه)

پیشنهادی سال1400

مصوب شورا در سال 1400

( ماهیانه)

( ماهیانه)

جریمه همراه نداشتن برگ تردد
1,000,000

جریمه همراه نداشتن برگ تردد

1,200,000

1,200,000

بهای خدمات تردد غیر مجاز خودروهای حمل نخاله ( برای هر سرویس)

سه چرخ  ،وانت،کمپرسی نیسان

1,000,000

1,200,000

1,200,000

کمپرسی خاور،کمپرسی  4تن

1,500,000

1,800,000

1,800,000

کمپرسی ده چرخ،کمپرسی تریلر

2,000,000

2,400,000

2,400,000

بهای خدمات تشکیل پرونده جهت صدور برگ تردد
200,000

بهای خدمات تشکیل پرونده

250,000

250,000

بهای خدمات صدور برگ تردد
1

سه چرخ  ،وانت،کمپرسی نیسان

352,000

423,000

423,000

2

کمپرسی خاور،کمپرسی  4تن

366,000

440,000

440,000

3

کمپرسی ده چرخ،کمپرسی تریلر

700,000

850,000

850,000

380,000

460,000

460,000

جرثقیل ،لودروبیل مکانیکی ،بیل بکو  ،میکسر ،دکل بتن ریزی،
4

مینی لودر  ،تانکر تخلیه چاه

5

بهای خدمات صدور کارت المثنی

7

فرایند صدور مجوز خاک برداری و تخریب

200,000

250,000

250,000

12.000هر متر مکعب

هر مترمکعب  15,000ریال

هر مترمکعب  15,000ریال

تبصره  :1درصورت تخلیه نخاله های ساختمانی درمعدن تعیین شده به ازای30سرویس درماه بهاءخدمات فوق به شکل رایگان خواه دبود.
تبصره :2مدت اعتبارکارت حداقل6ماهه وحداکثر12ماهه میباشد.
تبصره  :3تازمان راه اندازی سازمان پسماند شهرداری ،مبالغ فوق ازطریق شهرداری وصول میگردد.

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

شماره و تاریخ:

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

24

شورای اسالمی شهر شیروان
مصوبه:
کننده:
تاریخ
تصویب
شماره و
مرجع
ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

 -1بهای خدمات :صدوربرگ تردد برای خودروهای جمع آوری حمل مواد بازیافتی

طریق محاسبه بهای خدمات:
مصوب شورا در سال
99

نوع ماشین

ردیف

پیشنهادی سال1400

( ماهیانه)

( ماهیانه)

مصوب شورا در
سال 1400
( ماهیانه)

صدوربرگترددبرای خودروهای جمع آوری حمل مواد بازیافتی در سطح شهر
1

سه چرخ

350,000

420,000

420,000

2

نیسان وانت

350,000

420,000

420,000

صدوربرگترددبرای خودروهای جمع آوری حمل مواد بازیافتی که از شهر خارج می شوند
3

کامیونت

370,000

450,000

450,000

4

کامیون

380,000

450,000

450,000

.
تبصره  :1درصورت تخلیه نخاله های ساختمانی درمعدن تعیین شده به ازای30سرویس درماه بهاءخدمات فوق به شکل رایگان خواهدبود.
تبصره :2مدت اعتبارکارت حداقل6ماهه وحداکثر12ماهه می باشد.
تبصره  :3تازمان راه اندازی سازمان پسماند شهرداری ،مبالغ فوق ازطریق شهرداری وصول میگردد.

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

25

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

 -2بهای خدمات :بهاءخدمات جمع آوری ضایعات ونخاله های سطح شهر توسط شهرداری

طریق محاسبه بهای خدمات:
مصوب شورا

شرح

ردیف

در سال99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال
1400
بر اساس تعرفه بهای
خدمات مندرج در

1

هزینه ماشین آالت جهت برداشت نخاله ساختمانی از درب
---------منازل

بر اساس تعرفه بهای خدمات مندرج در صفحه

صفحه بهای خدمات

بهای خدمات اجاره ماشین آالت

اجاره ماشین آالت

شهرداری(خدمات شهری) محاسبه می گردد

شهرداری(خدمات
شهری) محاسبه می
گردد

2

هزینه بارگیری نخاله از درب منزل برایکامیون 4تن(حمل

---------

810,000

810,000

بادست)(هر سرویس)

3

هزینه بارگیری نخاله از درب منزل براینیسان (حمل بادست)

----------

550,000

550,000

(هر سرویس)

تبصره:1در صورتیکه مالک اقدام به جمع آوری نخاله های ساختمانی خود ننماید شهرداری راسا اقدام به جمع آوری نخاله ها می نماید و براساس تعرفه روز
و دفترچه بهای خدمات هزینه های مصروفه محاسبه و به اضافه 20درصد افزایش در بدهی ملک منظور و در زمان دریافت استعالمات عدم خالفی یااا پایااان
کار از مالک وصول میگردد
تبصره:2در صورتیکه مالک برای جمع آوری نخاله های ساختمانی از خودروهای دارای برگ تردد استفاده ننماید به میزان 3,000,000ریال جریمه میگردد
تبصره :3در صورت واگذاری امور جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی به پیمانکار به شرح ذیل وصول می گردد
 -1جمع آوری با باکس تا حجم  2.5مترمکعب 800,000ریال
 -2باکس با حجم باالتر 900,000ریال
 -3بهای ماندگاری بعد از  24ساعت اول به ازای هر ساعت,80.000ریال

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

26

 -1بهای خدمات :جمع آوری غیر مجاز پسماندهای قابل بازیافت

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

27

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

 -1نام بهای خدمات:
بهای خدمات جمع آوری و دفن پسماندهای کلیه اماکن ادارای ،موسسات آموزشی ،شرکتهای دولتی و خدماتی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که صنف
محسوب نمی گردند.

طریق محاسبه بهای خدمات:
مصوب شورا در سال
99

نوع ماشین

ردیف

وسایل نقلیه موتوری(پیکان وانت و نیسان)که در هنگام بررسی
1

2,150,000

2,580,000

1400

2,580,000

مجوز،از ارائه مدرک خودداری نموده یا اقدام به فرار می نماید
وسایل نقلیه موتوری(کمپرسی و ده تن)که در هنگام بررسی

2

پیشنهادی سال1400

مصوب شورا در سال

2,150,000

2,580,000

2,580,000

مجوز،از ارائه مدرک خودداری نموده یا اقدام به فرار می نماید

3

موتور سه چرخ(بدون مجوز)

900,000

1,100,000

1,100,000

4

موتور دو چرخ(بدون مجوز)

540,000

650,000

650,000

5

گاری و دوچرخه

380,000

456,000

456,000

6

بلند گو و ترازو

210,000

250,000

250,000

تبصره :1تازمان راه اندازی سازمان پسماند شهرداری ،مبالغ فوق ازطریق شهرداری وصول میگردد

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

28

طریق م

ردیف شرح
1

2

3

4

مصوب شورا در سال99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در سال 1400

 4برابر عوارض نوسازی

 4برابر عوارض نوسازی ملک

 4برابر عوارض نوسازی ملک

واحدهای اداری دولتی و غیر دولتی

ملک

واحدهای آموزشی بجز آموزش و پرورش ومدارس و

 2برابر عوارض نوسازی
ملک

مجتمع های آموزشی و آموزش عالی خصوصی

 4برابر عوارض نوسازی

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ،شرکت های

ملک

تعاونی(مستاجر و یا مالک)
شرکت های دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی

 2برابر عوارض نوسازی
ملک

گردند.

 2برابر عوارض نوسازی ملک

 2برابر عوارض نوسازی ملک

 4برابر عوارض نوسازی ملک

 4برابر عوارض نوسازی ملک

 2برابر عوارض نوسازی ملک

 2برابر عوارض نوسازی ملک

.
تبصره  :1تا زمان راه اندازی سازمان پسماند شهرداری شیروان ،مبالغ فوق از طریق شهرداری وصول می گردد.
تبصره :2به استناد ماده  2قانون نظام صنفی هر اماکنی که مشمول اخذ پروانه کسب نباشد مشمول چندبرابری میشود

پیشنهاد دهنده :شهرداری شیروان

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

ضمانت اجرایی وصول :کمیسیون ماده 77

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات :بهای خدمات حق انبارداری مصالح ساختمانی(پلیس ساختمان)
Formatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات:
شرح

رديف

1

2

مصوب شورا در سال99

پیشنهادی سال1400

خدمات نگهداری(حق انبارداری)مصالح ساختمانی پایه کارساخت وسازهای

43.000

52.000

52.000

هزینه نگهداری حق انبارداریا دوات ساختمانی پایه کارساخت وسازهای

42.000

51.000

51.000

برابر مقررات هزینه

برابر مقررات هزینه

برابر مقررات هزینه

کارشناسی به اضافه

کارشناسی به اضافه

کارشناسی به

15%مازاد

15%مازاد

اضافه %15مازاد

برابر مقررات هزینه

برابر مقررات هزینه

برابر مقررات هزینه

کارشناسی به اضافه

کارشناسی به اضافه

کارشناسی به

15%مازاد

15%مازاد

اضافه %15مازاد

2.200

2.650

2.650

غیرمجازسطح شهر روزانه به ازای هرمترمربع

غیرمجازسطح شهر روزانه

هزینه تخریب دیوارهای خطری بانضمام بارگیری وحمل نخاله(هرمتر
3

مکعب)

4

هزینه وسایل جمع آوری شده توسط جرثقیل وکفی(حمل وبارگیری)به ازاء
هرسرویس

هزینه خسارت ناشی ازآلودگی خودروهای حمل مصالح به ازای هر متر
5

مصوب شورا در

طول(ریختن مصالح ونخاله ازخودرو به سطح شهر( حداقل طول

سال 1400

یکصدمترمحاسبه میشود.
6

خسارت حمل مصالح ساختمانی (میلگرد-آهن-و)....که به آسفالت و معابر
سطح شهر خسارت وارد می کند)

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

10.000.000

12.000.000

12.000.000

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات هرنوبت فک پلمپ
رديف
1

2

3

شرح

مصوب شورا در سال 99

پیشنهادی سال1400

مصوب شورا در سال 1400

1.400.000

1.680.000

1.680.000

400.000

500.000

500.000

بهای خدمات فک پلمپ
بهای هر ماه ابالغ گزارش ناظر
نظام مهندسی به مالک
بهای صدور اخطاریه تخلف
ساختمانی به ازای هر بار
بهای خدمات ابالغ رای

4

400.000

500.000

500.000

400.000

500.000

500.000

کمسیون ماده 100و بند
20ماده  55به مالک
بهای خدمات کارشناسی میزان تخلف

5

ساختمانی جهت تشکیل پرونده و طرح

در کمسیون ماده  100و بند
20ماده  55به مالک
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400.000
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500.000

تبصره :این تعرفه مشمول تخفیف نمی باشد
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شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

13

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات ناشی ازسد معبرFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات:
رديف

شرح

مصوب شورا در سال 99

پیشنهادی سال1400

1

سد معبرناشی ازتوقف وانت،نیسان(به ازای هرساعت)500ریال

15.000

18.000

18.000

2

سد معبرناشی ازکامیونت،کامیون(به ازای هر ساعت)700ریال

25.000

30.000

30.000

300.000

360.000

360.000

1.500.000

1.800.000

1.800.000

350.000

420.000

420.000

6

فروش چادر مسافرتی به ازای هر روز در محل های تعیین شده توسط شهرداری

170.000

200.000

200.000

7

شستن ماشین درسطح معابر وخیابانها به ازاء هردستگاه سنگین

700.000

840.000

840.000

8

شستن ماشین درسطح معابروخیابانها به ازاء هردستگاه سبک

450.000

540.000

540.000

300.000

360.000

360.000

190.000

228.000

228.000

70.000

84.000

84.000

3

4

5

9

10

11

خودروهای فرسوده،گاری ها،چهارچرخها–تانکر-تریلی-اتاق ماشین االت-ادوات
کشاورزی وسایل عمرانی(به ازای هرروز)
اشغال سد معبر وسایل نقلیه در پیاده رو از قبیل موتور سیکلت و و ابزار کار
اصناف سایر بازاء هر متر مربع(به ازای هرروز)
ویترین مغازه ،میز ،جعبه جات اعم از میوه،سبزی  ،آویز اشیاء و اجناس مختلف،
داربست فاقد مجوز ،ادوات (به ازای هر مترمربع در روز)

جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی فاقد مجوز از کسبه برای ابعاد متوسط و بزرگ
(تابلوهایی که جمع آوری آن نیازمند جرثقیل یا برشکار یا هر دو )می باشد
عوارض جمع آوری تابلوهای کوچک مقیاس داخل پیاده رو نصب شده  ،آویز
شده ،روی ستونها و سیار و...
جرایم ایجاد سد معبر توسط دستفروشان در معابر به ازای هر متر مربع

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شاهرخ شاهرخی

سال1400

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

شهرداری شیروان

مصوب شورا در

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

-بهای خدمات :بهای خدمات ناشی ازسد معبر(ادامه)

 12عوارض غرفه در شب بازار به ازاء هر متر مربع

25.000

30.000

30.000

 13عوارض غرفه در بازار به ازاء هر متر مربع در یک روز

35.000

42.000

42.000

50.000

60.000

60.000

14
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عوارض توقف نیسان و وانت به منظور بار فروشی در محلهای از
پیش تعیین شده مصوب به ازاء هر روز

تبصره: 1اخذ بهای خدمات مندرج در این تعرفه براساس گزارش کتبی واحد مربوطه(سدمعبر)وپس از وصول مبالغ سدمعبروحق انبارداری واخذتعهدازاشخاص
اجناس عودت خواهدشد(.بمنظورممانعت ازایجاد سدمعبرمبالغ فوق پیشنهاد میگردد)
تبصره:2در صورت تکرار موارد توسط مالکان ،هزینه های فوق الذکر برای بار دوم به  2برابر ،بار سوم  3برابر و بار چهارم حداکثر تا  4برابر افزایش خواهد یافت.
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تبصره :3کرایه حمل ونقل وهرگونه هزینه های جانبی عالوه بربهاءخدمات انبارداری به نرخ کارشناسی روزوصول میگردد.
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تبصره:4تشخیص میزان سطح اشغال توسط مامورسدمعبرشهرداری انجام میشود
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شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات حق انبارداری(سدمعبر)
Formatted: Font color: Black
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طریق محاسبه بهای خدمات
تبصره :1به شهرداری اجازه داده میشودپس ازجمع آوری اجناس درصورت عدم مراجعه مالک ظرف مدت یک ماه باکسب نظرمراجع قضائی نسبت به فروش
اجناس توقیفی اقدام نماید
تبصره :2به شهرداری اجازه داده میشوددرصورت عدم مراجعه مالک ظرف مدت48ساعت بابت تحویل اجناس فاسدشدنی باکسب نظرمراجع قضائی نسبت به فروش
اجناس اقدام نمایدودرآمدحاصل ازفروش بابت حق انبارداری محاسبه خواهدشد.
تبصره  :3حداقل زمان مورد محاسبه یکروزمیباشد
تبصره:4مبالغ مندرج درتعرفه شماره(13صفحه  )31نیزوصول میگردد
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رديف

بهای خدمات حق انبارداری )سدمعبر(

1

حق انبارداری اجناس یا تابلوهای جمع آوری شده توسط
اکیپ سدمعبرازمقابل مغازه روزانه اززمان جمع آوری

2

3

4
5
6

مصوب شورا در سال 99

پیشنهادی سال1400

70.000

84.000

84.000

65.000

78.000

78.000

65.000

78.000

78.000

50.000

60.000

60.000

10.000

120.000

120.000

700.000

840.000

840.000

حق انبارداری اجناس جمع آوری شده توسط اکیپ
سدمعبر
ازدستفروش سطح شهر
حق انبارداری اجناس جمع آوری شده توسط اکیپ
سدمعبر
از،وانت بار،نیسان،سواری،کامیونت وکامیون
حق انبارداری ازموتورسه چرخ روزانه
حق انبارداری وانت،نیسان،سواری ،کامیون و کامیونت و...
هزینه وسایل جمع آوری شده توسط جرثقیل وکفی(حمل
وبارگیری)به ازاءهرسرویس اجرت جرثقیل

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شاهرخ شاهرخی

1400

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

شهرداری شیروان

مصوب شورا در سال

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
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بهای خدمات :بهای خدمات نصب خودروهای جایزه درجلوی بانکها وموسسات اعتباری وادارات ،اصناف ونصب انواع سازه های موقت درسطح شهرFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات

Formatted: Font color: Black

Formatted: Font color: Black

ارزش معامالتی دارایی ×0.25pتعدادروز × ابعادسازه
تبصره :چنانچه خودرو داخل معابریاپشت بام و  ...نصب گردد شامل عوارض فوق میگردد

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات :بهای خدمات بازار روز(جمعه بازار)
Formatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات
رديف

شرح غرفه یا وسیله نقلیه

1

غرفه های سر پوشیده(به ازای هر غرفه) با دهانه حداکثر 3
متر

2

3

4

5

مصوب شورا در سال 99

غرفه های روباز(به ازای هر غرفه) با دهانه حداکثر  3متر
هردستگاه وانت،نیسا نوکامیونت با دهانه حداکثر  2.5متر

پیشنهادی سال1400

190.000
150.000
150.000
70.000

موتورسه چرخ با دهانه حداکثر  2.5متر

35.000

گاری دستی

مصوب شورا در سال
1400

250.000

250.000

195.000

195.000

195.000

195.000

91.000

91.000

45.000

45.000

تبصره :1در خصوص بازار روز (جمعه بازار) جهت یک غرفه تعیین شده برای هر فروشنده تحت پوشش خانواده های کمیته امداد و بهزیستی و شهدا و جانبازان و
پرسنل شهرداری افرادکم درآمد(بیماریها) مبلغ  50.000ریال از ردیف های جدول فوق به عنوان حمایت کسر و کسبه هایی که چهار غرفه ،یا به باال که همیشه
فعال می باشند یک غرفه جهت حمایت کسر می گردد.
تبصره :2در صورتیکه سطح اشغال بیشتر از یک وسیله نقلیه باشد به همان نسبت مبلغ دو یا سه برابر می گردد.
تبصره :3از کلیه کسبه فعال در قسمت های فرعی جمعه بازار به ازای هر غرفه با دهانه حداکثر سه متر مبلغ 1 00.000ریال و از غرفه های با دهانه  4متر مبلغ
 120.000ریال اخذ گردد( بجز میوه فروشان).
تبصره :4افراد تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی که گاری دستی یا موتور سه چرخ دارند معاف می باشند ولی از میوه فروشان تحت پوشش نهادهای
حمایتی(تبصره )1که نیسان یا وانت بار و  ...دارند مبلغ 20.000ریال جدول فوق به عنوان حمایت کسر گردد.
تبصره:5غرفه دار حق واگذاری غرفه را به دیگری ندارد در صورت مشاهده اجناس جمع آوری می گردد هر گونه کسب به صورت سیار (دست فروشی)در محدوده
بازار روز ممنوع است .در صورت مشاهده عوارض معادل سه برابر لحاظ می گردد.
تبصره:6هر گونه کسب در در محل میوه و تره بار در محل خیابان اصلی ممنوع می باشد.و بلعکس در صورت مشاهده سه برابر اخذ می گردد  .مگر با هماهنگی مسئول بازار روز

تبصره :7غرفه های بازار روز (جمعه بازار)افراد ثابت ،در صورتی به شخص دیگری واگذار می گردد که -1غرفه دار بومی سه هفته غیبت داشته باشد -2غرفه دار
غیر بومی یک هفته غیبت داشته باشد(اگر جزءافراد ثابت باشد سه هفته مورد تائید می باشد)غرفه دار هیچگونه حق اعتراض نداشته باشددر صورت درگیری غرفه
دار مقصر شناخته خواهد شد.
تبصره :8خرید و فروش غرفه اکیدا ممنوع ،در صورت مشاهده از فعالیت در بازار روز جلوکیری و حق بهره برداری از غرفه سلب می گردد.
تبصره:9ماشین هایی که داخل غرفه جهت روشنائی و سایه(بجز میوه و تره بار)توقف دارندبه ازای هر ماشین 40000ریال مبلغ عوارض غرفه دریافت می گردد

تبصره :10در صورتی که کسبه تا ساعت 9:30بساط ننمایند مکان کسب همان روز به شخص دیگر واگذار می گردد و مبالغی که در ردیف باال رند نمی باشند در
صورت که از دستگاه پوز استفاده نشود رند گردد
شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

36

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات ازمیوه فروشان و فروشندگان سیاردرمحلهای تعیین شده توسط شهرداری(بجز روز بازار)
Formatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات
رديف

1

Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: B
Nazanin

کامیونت

2

هردستگاه نیسان

3

هر دستگاه وانت

4

سه چرخ موتوری

5
Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: B
Nazanin

نوع وسیله نقلیه

گاری دستی

مصوب شورا در سال 99

پیشنهادی سال1400

مصوب در سال 1400

هفتگی

ماهیانه

هفتگی

ماهیانه

هفتگی

ماهیانه

1.700.000

2.350.000

2.000.000

2.800.000

2.000.000

2.800.000

1.200.000

1.450.000

1.450.000

1.750.000

1.450.000

1.750.000

1.150.000

1.400.000

1.380.000

1.650.000

1.380.000

1.650.000

80.000

300.000

95.000

360.000

95.000

360.000

54.000

200.000

65.000

250.000

65.000

250.000

تبصره :1شهرداری موظف است محلهایی را جهت فعالیت میوه فروشان سیار و سایر کسبه سیار تعیین نماید.

تبصره :2ضمنا

اقدام به کسب کردن توسط وانت بارها و غیره در سایر مکان هایی که توسط شهرداری تعیین نشده است ممنوع می باشد که صورت مشاهده عوارض معادل 2
برابر مبلغ جریمه اخذ می گردد .

Formatted: Font: (Default) +Body CS (Arial), Font color:
)Black, Complex Script Font: +Body CS (Arial

تبصره : 3در صورت عدم همکاری در پرداخت عوارض جدول فوق و ایجاد نزاع و درگیری با مامورین وصول شهرداری مبلغ 2.000.000ریال به عنوان جریمه

Formatted: Font: (Default) +Body CS (Arial), Font color:
)Black, Complex Script Font: +Body CS (Arial

وصول می گردد.تبصره :3در صورت عدم همکاری در پرداخت عوارض جدول فوق و ایجاد نزاع و درگیری با مامورین وصول شهرداری مبلغ 2،000،00ریال به
عنوان جریمه وصول می گردد

Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: B
Nazanin
Formatted: Font color: Text 1, Complex Script Font: B
Nazanin
Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: B
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شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

37

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات فروش ماهی قرمز و بساط عید نوروز
Formatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات
رديف

شرح خدمات

1

ماهی قرمز

2

سبزه و سایراقالم سفره عید نوروز

3

حق امتیاز یخ فروشی (بابت یک جایگاه در سه
ماه تابستان)

مصوب در سال 99

پیشنهاد در سال 1400

مصوب در سال 1400

1.900.000

2.000.000

2.000.000

1.900.000

2.000.000

2.000.000

550.000

610.000

610.000

تبصره :1نرخ های فوق صرفا برای محلهای تعیین شده از سوی معاونت خدمات شهری شهرداری و پس از دریافت مجوز الزم جهت فعالیت صرفا با نظر شهرداری در خیابانهای(امام رضا  -امام
خمینی-سعدی و کاشانی) می باشد و در سایر خیابانها با  20درصد کمتر نسبت به جدول فوق قابل وصول می باشد .

تبصره :2ضمنا مبالغ فوق به ازای 15روز و برای هر یک و نیم متر طول در یک متر عرض می باشد.
تبصره :3برای اشخاصی که متراژ بیشتری را اشغال نموده اند به ازای هر متر مربع بیشتر مبلغ  100.000ریال دریافت گردد.
تبصره :4مجوز شهرداری می بایست دارای تاریخ و متراژ و آدرس محل مشخص باشد.
تبصره:5کسبه فوق باید مجوز های الزم از ارگانهای زیربط اخذ کند.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

38

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات حق التوزین( باسکول)Formatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات

شرح خدمات

رديف

مصوب در سال 99

پیشنهاد در سال 1400

مصوب در سال 1400

1

وانت و نیسان

31.200

40.000

40.000

2

خاور ایسوزو و تراکتور

38.400

46.000

46.000

3

کامیون ده چرخ

62.400

75.000

75.000

78.000

95.000

95.000

57.600

70.000

70.000

4
5

کامیون تریلی کش
کامیون تک و 911

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات میدان دامFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات
شرح خدمات

ردیف

پیشنهادی سال 1400

سال99

سال 1400

1

بابت ورود هر راس گوسفند و بز به میدان دام یا بازار فروش

28000

35.000

35.000

2

بابت ورود هر راس گاو و گوساله به میدان دام یا بازار فروش

78000

95.000

95.000

3

بابت ورود هر نفر شتر به میدان دام یا بازار فروش

9850

118.000

118.000

4

بابت ورود و خروج هر دستگاه ماشین به میدان دام یا بازار فروش

7200

9.000

9.000

5

بابت حق توزین هر راس گوسفند

7200

9.000

9.000

6

بابت توزین هر نفر شتر و راس گاو

15000

18.000

18.000

تبصره:عوارض میدان دام ماهیانه مبلغ  8.000.000ریال میباشدکه مالک میدان دام ملزم است ماهیانه بحساب درآمدشهرداری واریزنماید درصورت

Formatted: Font color: Black
Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: B
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مصوب شورا در

مصوب شورا در

تاخیردرپرداخت بهازاءهرماه  %50عوارض فوق بعنوان جریمه عالوه براصل اجاره وصول میشود.
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Formatted: Font: Bold, Font color: Black, Complex Script
Font: Bold

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

40

بهای خدمات :بهای خدمات میدان تره بارFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات
مصوب شورا در

شرح خدمات

ردیف

سال99

پیشنهادی سال 1400

مصوب شورا در
سال 1400

1

ورودی سه چرخ موتوری

15000

18.000

18.000

2

ورودی انواع وانت پیکان وانت و وانت پراید

30000

35.000

35.000

3

انواع نیسان

50000

60.000

60.000

4

ورودی انواع خاور و ایسوزو

60000

72.000

72.000

5

ورودی کامیون های شش چرخ

100000

110.000

110.000

6

ورودی کامیون های  10چرخ به باال

120000

145.000

145.000

7

ورودی تریلر  24تن

150000

180.000

180.000

تبصره:این بهاءشامل وسائط نقلیه ایست که دارای بارو درب دو ورود به میدان بارقابل وصول میباشد.

Formatted: Font color: Black

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

41

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای ورودی خودرو ها و نصب چادر در پارکهای فضای سبز شهرداری
ردیف

شرح خدمات

پارک

مصوب سال
(99ریال)

پیشنهاد سال
(1400ریال)

مصوب سال
(1400ریال)

1

انواع نیسان و سواری

کوثر

34.000

39.000

39.000

2

انواع مینی بوس

کوثر

93.000

104.000

104.000

3

موتور سیکلت

کوثر

16.000

18.000

18.000

4

نصب چادر داخل پارک

کوثر

54.000

50.000

50.000

5

انواع نیسان و سواری

شیرکوه

16.000

20.000

20.000

6

انواع مینی بوس

شیرکوه

73.000

90.000

90.000

7

موتور سیکلت

شیرکوه

16.000

20.000

20.000

8

نصب چادر داخل پارک

شیرکوه

46.000

60.000

60.000

9

انواع نیسان و سواری

سایر

24.000

30.000

30.000

10

انواع مینی بوس

سایر

46.000

60.000

60.000

11

موتور سیکلت

سایر

16.000

20.000

20.000

12

نصب چادر داخل پارک

سایر

61.000

80.000

80.000

تبصره یک  :حق ورودی پارکینگ جهت خودروهای ( سواری  ،موتور سیکلت و  ) ....شهروندان شیروانی رایگان می باشد
تبصره دو  :تمام مبلغ بهای ورودی جدول باال به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد
تبصره سه :اخذ هرگونه وجه بابت خدمات بهداشتی و  ...از مسافرین و شهروندان ممنوع است .

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات  :بهای فروش گل در گلخانه فضای سبز شهرداری

3

گل رزیکساله ( سفید مهندس و سفید هلندی)

بدون گلدان

4

گل رز دو ساله ( معمولی و سفید معمولی)

گلدونی

5

گل رز دو ساله ( هفت رنگ و هلندی )

گلدونی

6

گل رز دو ساله ( سفید مهندس و سفید هلندی)

گلدونی

7

شب بو

گلدانی

8

شمعدانی قلمی ریشه ای معمولی

گلدونی

9

شمعدانی ریشه پر و چند شاخه

10

شمعدانی قلمه هلندی

گلدونی

11

شمعدانی هلندی چند شاخه

گلدونی

12

انواع گلهای فصلی پاکتی معمولی (جعفری –اطلسی – ناز– میمون– کوکب– کلم زینتی–
مینای چمنی– شاه پسند– گازانیا – تاج خروس–شبرنگ– آهار و )...

نشائی

13

انواع گلهای فصلی پاکتی معمولی (جعفری –اطلسی – ناز– میمون– کوکب– کلم زینتی–
مینای چمنی– شاه پسند– گازانیا – تاج خروس–شبرنگ– آهار و )...

نایلکس

14

انواع گلهای فصلی پاکتی معمولی (جعفری –اطلسی – ناز– میمون– کوکب– کلم زینتی–
مینای چمنی– شاه پسند– گازانیا – تاج خروس–شبرنگ– آهار و )...

گلدونی

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

برابر با نرخ بهای تمام شده برای شهرداری

2

گل رز یکساله ( هفت رنگ و هلندی )

بدون گلدان

برابر با نرخ بهای تمام شده برای شهرداری

1

گل رز یکساله ( معمولی و سفید معمولی)

بدون گلدان

برابر با نرخ بهای تمام شده برای شهرداری

ردیف

شرح خدمات

نوع کاشت

مصوب سال
(99ریال)

پیشنهادی سال
(1400ریال)

مصوب سال
(1400ریال)

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

43

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

15

انواع گلهای فصلی پاکتی ( f1جعفری –اطلسی – ناز– میمون– کوکب– کلم زینتی–
مینای چمنی– شاه پسند– گازانیا – تاج خروس–شبرنگ– آهار و )...

گلدونی

16

انواع گلهای فصلی پاکتی ( f1جعفری –اطلسی – ناز– میمون– کوکب– کلم زینتی–
مینای چمنی– شاه پسند– گازانیا – تاج خروس–شبرنگ– آهار و )...

نایلکس

17

ترون پاکتی

نایلکس

18

ترون ریشه ای

19

انواع گلها خریداری شده

برابر با نرخ بهای تمام شده برای شهرداری

ردیف

شرح خدمات

نوع کاشت

مصوب سال (1400ریال)

پیشنهاد سال (1400ریال)

برابر با نرخ بهای تمام شده برای شهرداری

بهای خدمات  :بهای فروش گل در گلخانه فضای سبز شهرداری

(ادامه)

%30به قیمت خرید اضافه گردد

%30به قیمت خرید اضافه
گردد

تبصره  :تمام مبلغ فروش جدول باال به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات  :بهای فروش بلیط در پارکهای فضای سبز شهرداری

2

بلیط استخر توپ

یک

30.550

3

بلیط دستگاه تاب کودک

یک

26.000

4

بلیط تاب جوان

یک

33.800

5

بلیط کشتی صبای بزرگ

یک

37.700

6

بلیط کشتی صبای کوچک

یک

30.000

7

بلیط کشتی سفینه

یک

35.500

8

بلیط استخر قو

یک

34.000

9

بلیط بشقاب پرنده

یک

39.000

10

بلیط کاتربیال حیوانات

یک

32.000

11

بلیط ماشین برقی کوچک

یک

32.000

12

بلیط ماشین برقی بزرگ

یک

32.000

13

بلیط قصر بادی

یک

32.000

14

بلیط قطار تفریحی و منوریل

یک

34.000

15

بلیط قایق بابت هر نفر

یک

33.000

16

بلیط یوروبانجی

یک

3.9000

17

بلیط ترامپولین

یک

33.000

18

بلیط قطار کودک

یک

33.000

19

بلیط تکان دهنده

یک

26.000

با هماهنگی واحد درآمد و واحد فضای سبز پس از تصویب شورای شورای اسالمی شهر

1

بلیط چرخ و فلک

یک

32.500

با هماهنگی واحد درآمد و واحد فضای سبز پس از تصویب شورای شورای اسالمی شهر

ردیف

شرح خدمات

نفر

مصوب سال
(99ریال)

پیشنهاد سال
(1400ریال)

مصوب سال 1400

تبصره یک  :در صورت واگذاری محل به شخص یا شرکت مبلغ اجاره به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد
تبصره دو  :تمام مبلغ فروش بلیط جدول باال به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد
شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

45

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات  :بهای فروش بذر  ،خاک و کود فضای سبز شهرداری

3

کود دامی

یک

4

کود ورمی کمپوست

یک

5

کود آلی

یک

6

کود پوسیده دامی سرندی

یک

7

فروش تنه و شاخه هرس شده

یک

8

کود سبز ( برگ و علف هرز )

یک

9

انواع بذر

10

برابرنرخ بهای تمام شده برای شهرداری

2

خاک زراعی

یک

بر اساس نرخ روز با
تایید واحد درآمد
شهرداری

بر اساس نرخ روز با تایید واحد درآمد شهرداری

 30%به قیمت خرید اضافه گردد

انواع بذر  ،کود و خاک خریداری شده

برابرنرخ بهای تمام شده برای شهرداری

1

فروش خاک گل به ازای

یک

مصوب سال (99ریال)

برابرنرخ بهای تمام شده برای شهرداری

ردیف

شرح خدمات

کیلو

پیشنهاد سال
(1400ریال)

مصوب سال
(1400ریال)

 30%به قیمت خرید
اضافه گردد

 30%به قیمت خرید
اضافه گردد

تبصره  :تمام مبلغ فروش جدول باال به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد

Formatted: Font color: Black

.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بها ی خدمات  :بهای اجاره محل در پارکهای فضای سبز شهرداری

1

4

پارک نشاط

بالل

پارک کوثر

بالل

پارک بانوان

بالل

پارک شهید فهمیده

بالل

سایر پارکها

بالل

پارک فرهنگ

تنقالت

پارک شیرکوه

تنقالت

پارک نشاط

تنقالت

پارک کوثر

تنقالت

پارک بانوان

تنقالت

پارک شهید فهمیده

تنقالت

سایر پارکها

تنقالت

پارک فرهنگ

وسایل بازی

پارک شیرکوه

وسایل بازی

پارک نشاط

وسایل بازی

پارک کوثر

وسایل بازی

پارک بانوان

وسایل بازی

پارک شهید فهمیده

وسایل بازی

سایر پارکها

وسایل بازی

پارک فرهنگ

قصر بادی

پارک شیرکوه

قصر بادی

پارک نشاط

قصر بادی

پارک کوثر

قصر بادی

پارک بانوان

قصر بادی

پارک شهید فهمیده

قصر بادی

سایر پارکها

قصر بادی

بر اساس نرخ روز و طبق قرار داد فی مابین

3

پارک شیرکوه

بالل

بر اساس نرخ روز و طبق قرار داد فی مابین

2

پارک فرهنگ

بالل

بر اساس نرخ روز و طبق قرار داد فی مابین

ردیف

شرح خدمات

فروش و نصب

مصوب سال
(99ریال)

پیشنهاد سال
(1400ریال)

مصوب سال
(1400ریال)

تبصره یک  :در صورت تایید شهردار و شورای اسالمی ردیف  3و  4از طریق مزاید صورت گیرد

تبصره  :تمام مبلغ فروش جدول باال به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات  :بهای خسارت و تخریب گلها  ،چمن  ،نهال  ،درختچه و  ......فضای سبز شهرداری
ردیف

شرح خدمات

نوع

واحد

مصوب سال
(99ریال)

پیشنهاد سال
(1400ریال)

مصوب سال
(1400ریال)

1

گلکاری عمدی

فصلی

متر مربع

990,000

1.188.000

1.188.000

2

گلکاری عمدی

دائمی

متر مربع

1,700,000

2.040.000

2.040.000

3

چمن عمدی

چمن

متر مربع

744,000

893.000

893.000

4

بستر خاک عمدی

خاک

متر مربع

240,000

288.000

288.000

5

گیاهان عمدی

انواع رز

بوته

120,000

145.000

145.000

6

گیاهان عمدی

زرشک

بوته

520,000

624.000

624.000

7

گیاهان عمدی

پامپاس کراس

بوته

370,000

444.000

444.000

8

گیاهان عمدی

یوکا

بوته

300,000

360.000

360.000

9

گیاهان عمدی

سایر

بوته

520,000

624.000

624.000

10

ترون ( یک ردیف به ازای هر سال سن ) عمدی

ترون

متر طول

290,000

436.800

436.800

11

درختچه های زینتی ( به ازای هر سال سن )
عمدی

درختچه

اصله

570,000

684.000

684.000

12

هرس سبک درختان سوزنی ( غیر اصولی )
عمدی

هرس

اصله

945,000

1.150.000

1.150.000

13

هرس سنگین درختان سوزنی ( غیر اصولی )
عمدی

هرس

اصله

2,850,000

3.450.000

3.450.000

14

هرس سبک درختان پهن برگ( غیر اصولی )
عمدی

هرس

اصله

480,000

560.000

560.000

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات  :بهای خسارت و تخریب گلها  ،چمن  ،نهال  ،درختچه و  ......فضای سبز شهرداری (ادامه)
ردیف

شرح خدمات

نوع

واحد

مصوب سال
(99ریال)

پیشنهاد سال
(1400ریال)

15

هرس سنگین درختان پهن برگ ( غیر اصولی ) عمدی

هرس

اصله

1,400,000

1.700.000

16

هزینه پاکسازی از مصالح و نخاله با حمل و تخلیه

پاکسازی فضای
سبز

متر مکعب

910,000

1.100.000

17

بازدید جهت قطع یا هرس درختان در منازل شهری  ،پروانه های
ساختمانی و ..........

کارشناسی

بازدید

200,000

250.000

18

بازدید جهت قطع یا هرس درختان در باغات شهری در داخل محدوده
خدمات شهری

کارشناسی

بازدید

300,000

400.000

19

ورود دام به داخل پارکها و .....

گوسفند  ،بز و
گاو

راس

400,000

500.000

20

دامی که به انبار شهرداری منتقل می گردد ( به ازای هر روز )

گوسفند  ،بز و
گاو

راس

200,000

300.000

21

تخریب تاسیسات فضای سبز

با تایید و اعالم نظر واحدتاسیسات واحد شهرداری خسارت اخذ گردد

22

درختان بی نظم بلوارها و  .....با انتقال آن به جای دیگر جهت کشت

تایید شهردار یا معاونت خدمات شهری یا واحد فضای سبز

23

کف بر و ریش کن نمودن درخت خشکیده و بیمار

تایید شهردار یا معاونت خدمات شهری یا واحد فضای سبز

تبصره یک  :اقداماتی که باعث خشک شدن درخت شود مانند ( (ریختن مواد شیمایی  ،نفت ،گازوئیل ،گچ  ،و  ) .......انواع شوینده ،سوراخ کردن  ،پوست برداری و  ) .........برابر
با تعرفه عوارض قطع درخت انجام گردد
تبصره دو :در صورتیکه بر اثر ریختن مصالح ساختمانی خسارتی به فضای سبز وارد شود عالوه بر دریافت مبلغ ریف  16جدول فوق عوارض یا بهای مربوطه به خسارت فضای سبز
نیز محاسبه و دریافت می گردد.
تبصره سه  :تمام مبلغ خسارت جدول باال به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد
تبصره چهار  :با توجه به اینکه خسارت جدول باال برا ی ( عمدی ) لحاظ گردیده برای( غیر عمدی) دارای مجوز  %50کسر گردد بجز ردیفهای (  20، 19 ، 18 ، 17 ، 16و ) 21
تبصره پنجم  :هرس برای تمام اداره ها  ،مدارس  ،شرکتها  ،موسسات  ،و  %15 .....از جدول فوق کسر گردد اگر به هردلیل هرس توسط آنها صورت گیرد برابر تعرفه عوارض عمل گردد

تبصره شش  :بابت خسارات وارد شده ای که شخص یا تمام اداره ها  ،مدارس  ،شرکتها  ،موسسات  ،و  .....به شهرداری وارد نموده است می توانند نهال  ،درختچه وگل در جای
که توسط واحد فضای سبز مشخص شده است کشت نماید
شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات  :بهای فروش آب غیر شرب فضای سبز شهرداری
ردیف

شرح خدمات

لیتر

مصوب سال
(99ریال)

پیشنهاد سال
(1400ریال)

مصوب سال
(1400ریال)

1

فروش آب و حمل با تانکر داخل شهر

10هزار

2,275,000

2.730.000

2.730.000

2

فروش آب و حمل با تانکر خارج شهر تا شعاع  5کیلومتر

10هزار

2,405,000

2.890.000

2.890.000

3

فروش آب و حمل با تانکر خارج شهر تا شعاع  5تا 15کیلومتر

10هزار

2,990,000

3.590.000

3.590.000

4

فروش آب و حمل با تانکر خارج شهر تا شعاع  15تا  25کیلومتر

10هزار

3,185,000

3.830.000

3.830.000

5

یک ساعت توقف ماشین آب جهت تخلیه

10هزار

200,000

240.000

240.000

6

مازاد بر یک ساعت توقف جهت تخلیه

10هزار

100,000

120.000

120.000

7

فروش آب و حمل با تانکر داخل شهر

3هزار

845,000

1.020.000

1.020.000

8

فروش آب و حمل با تانکر خارج شهر تا شعاع  5کیلومتر

3هزار

975,000

1.170.000

1.170.000

9

فروش آب و حمل با تانکر خارج شهر تا شعاع  5تا 15کیلومتر

3هزار

1,105,000

1.330.000

1.330.000

10

فروش آب و حمل با تانکر خارج شهر تا شعاع  15تا  25کیلومتر

3هزار

1,235,000

1.490.000

1.490.000

11

یک ساعت توقف ماشین آب جهت تخلیه

3هزار

100,000

120.000

120.000

12

مازاد بر یک ساعت توقف جهت تخلیه

3هزار

50,000

60.000

60.000

13

فروش آب بدون تانکر

یک

110

نرخ کارشناسی با
توجه به صعودی
مصرف آب

نرخ
کارشناسی با
توجه به
صعودی
مصرف آب

14

فروش آب چاه و قنات به کشاورزان و باغداران و اجاره تانکر 24000لیتری

بر اساس نرخ روز با تایید واحد درآمدو فضای سبز

بر اساس نرخ
روز با تایید
واحد درآمدو
فضای سبز

تبصره یک  :تمام مبلغ فروش جدول باال به حساب  0105479831001فضای سبز واحد درآمد شهرداری واریز گردد
تبصره دو  :فروش آب برای اداره ها  ،شرکتها  ،موسسات  ،و  %15 .....به جدول فوق اضافه گردد
تبصره سه–بهای خدمات فضای سبز جهت منزل مسکونی کارکنان شهرداری اعم از رسمی ،پیمانی و قرار دادی رایگان می باشد.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :آتش نشانیFormatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات
عنوان خدمات

رديف

1

اطفاءحریق

2

امدادونجات
یا احتیاط امداد

احتیاط حریق

حریق یاحادثه

صدورگواهی

3

تعریف خدمات

مصوب در سال پیشنهاد در

مبنای محاسبه

اعزام یکدستگاه خودرومخصوص اطفاءحریق

اززمان اعزام تازمان

با2تا 3خدمه شامل کلیه لوازم

استقراردرایستگاه

اعزام یکدستگاه خودروی امدادی شامل کلیه اززمان اعزام تازمان
لوازم با2تا 3نفرخدمه

استقراردرایستگاه

اعزام یکدستگاه خودرومخصوص اطفاء شامل

از زمان اعزام تا زمان

کلیه لوازم با 2تا 3نفرخدمه (مازاد بر یک

استقراردرایستگاه

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

رایگان

خودروهای سبک

خودرو های

خودروهای سبک

تائید رسمی وقوع حریق یاحادثه بدون علت

اززمان اعزام کارشناس

یاخسارت(فقط اعالم زمان وقوع،محل وقوع

تاپایان مرحله تدوین

ویاپایان حادثه یاحریق)

وتهیه گزارش

400.000

خودروهای سبک

1.000.000

1.000.000
خودرو های

خودرو های

سنگین 1.000.000سنگین1.200.000

سنگین هر ساعت ()700.000ریال)

4

99

سال 1400

1400

8.000.000

ساعت خوردو سبک 500.000و خودرو ی

مصوب در سال

سنگین1.200.000

500.000

500.000

تبصره بند :3اعزام پرسنل جهت پیشگیری از بروز حوادث و آتش سوزی (واژگونی خودرو)به ازای هر کامیونت با دو خدمه تا یک ساعت 2.000.000ریال و مازاد بر یک ساعت به
ازای هر ساعت (500.000ریال)اضافه می شود.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

-بهای خدمات :آتش نشانی(ادامه)

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

5

تعیین وصدورعلت حریق یاحادثه به درخواست مالباخته ،مراجع قضایی،انتظامی ،شرکتهای بیمه وغیره

برای تک واحد مسکونی

516.000

680.000

680.000

تا سه سقف مسکونی

772.000

1.000.000

1.000.000

ازسه سقف مسکونی به باال به ازای هرسقف

256.000

330.000

330.000

کارخانجات تامساحت 1000متراعیانی

هر متر 24.000

هر متر 26.000

هر متر 26.000

تعریف خدمات

اعزام کارشناس جهت بررسی واعالم علت حریق یا حادثه باکر زمان ومکان وقوع

رديف

عنوان خدمات

مبنای محاسبه

مصوب در سال99

پیشنهاد در
سال1400

مصوب در سال
1400

مازاد بر هزار مترهر مازاد بر هزار مترهر مازاد بر هزار مترهر
کارخانجات بیشترازمساحت 1000متراعیانی(هر متر مربع)

متر 24.000

متر 30.000

متر 30.000

ادارات خدماتی،

حذف

2.500.000

2.500.000

شرکتها،ادارات و سازمانهای بازرگانی و تجاری و...

2.700.000

3.000.000

3.000.000

مکانهای تجاری وصنفی

2.520.000

3.276.000

3.276.000

خودروهای سواری ووانت

1.000.000

1.200.000

1.200.000

موتورسیکلت

500.0000

500.000

500.000

سایرخودروها(اتوبوس -کامیون و )...

1.504.000

1.955.000

1.955.000

مزار،باغات ومرغداریها ودامداریها

3.000.000

3.500.000

3.500.000

مساجد،تکایا وحسینه ها

رایگان

رایگان

رایگان

تبصره :عوارض فوق و موارد مشابه چنانچه در کد های درآمدی دفترچه عوارضات آمده است و با مجدداًوصول نگردد.
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شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

بهای خدمات :آتش نشانی(ادامه)شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

فنی

کارگاه شارژ

صالحیت

صدورگواهی

6

عنوان

خدمات

رديف

تعریف
خدمات

مبنای محاسبه

99

سال 1400

1400

5.140.000

6.000.000

6.000.000

2.285.000

3.000.000

3.000.000

مسکونی یا انباری به ازای هرمترمربع بناتا200مترمربع(به ازای هر متر مربع)

20.000

36.000

36.000

مسکونی به ازای هرمترمربع بنا مازاد بر200متر مربع

30.000

32.000

32.000

به ازای هرواحدتجاری تا  30متر مربع

252.000

360.000

360.000

به ازای هرواحدتجاری مازاد بر  30متر

352.000

300.000

300.000

ادارات وموسسات و بانکها ،شرکت ها به ازای هر متر مربع

66.000

100.000

100.000

2.856.000

3.000.000

3.000.000

کارخانجات وکارگاههاتا(1000متر مربع)

15.000

20.000

20.000

کارخانجات وکارگاههای باالی 1000متر مربع

22.500

25.000

25.000

صدورگواهی تأیید شرکتها وکارگاههای خصوصی عملیات شارژوسرویس خاموش
کننده ها

تأیید صالحیت سالیانه کارگاههای شارژ

7

گردد.

وکمبود های ایمنی که پس از صد ورشناسنامه و در زمان پایانکار اخذ می

اعزام کارشناس جهت تهیه شناسنامه ایمنی و گزارش نارسا ئی ها و نواقص

8

مصوب در سال پیشنهاد در مصوب در سال

مهدکودکها و آسایشگاههای تحت پوشش بهزیستی،مراکز ترک اعتیاد ,درمانگاهها و غیره

تبصره :چنانچه موارد فوق در کدهای درآمدی مشابه در دفترچه عوارض محلی آمده است اخذ نگردد.
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مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
-بهای خدمات :آتش نشانی(ادامه)

مصوب در سال 1400
رديف عنوان خدمات

تعریف

مبنای محاسبه

خدمات

مساجد،تکایا وحسینه ها

شناسنامه ایمنی
وصدورتأییدیه

اجرای

دستورالعمل

نظارت بر حسن

9

اعزام کارشناس جهت گزارش نارسائی ها و نواقص وکمبودهای ایمنی

8

بازدید ساالنه جایگاههای سوخت(به ازای هر خروجی
پمپ)

بازدیدهرساله موسسات مالی واعتباری مطبها ،مراکز
درمانی،داروخانه هاو...

رایگان

رایگان

رایگان

1.335.000

1.500.000

1.500.000

تا  35متر
تا  35متر
تا  35متر
مربع2.000.000مازاد مربع2.500.000مازاد مربع2.500.000مازاد
بر  35متر هر متر بر  35متر هر متر بر  35متر هر متر مربع
39.000
مربع 39.000
مربع 30.000

بازدیدهرسال بانکهای خصوصی ودولتی تا500مترمربع
زیربنا

10.700.000

12.000.000

بازدیدهرساله بانکهاوموسسات خصوصی ودولتی بیش
از  500متر مربع به ازای هر متر مربع

25.000

32.500

32.500

بازدیدوتاییدایمنی آسانسور

1.780.000

2.000.000

2.000.000

بازدید کارشناش جهت عیب یابی حریق در شهرهای
همجوار

5.900.000

6.000.000

6.000.000

ارایه طرحهای ایمنی برای شرکت ها ،کارخانجات،
ادارات و ...

1.495.000

1.950.000

1.950.000

1تا 5سقف%4عوارض
پذیره
بازدید از واحدهای تجاری سطح شهر در زمان در خواست صدور یا
تمدید پروانه کسب به ازای هر متر مربع
بیش از 5

40.000

40.000

سقف%5عوارض پذیره

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شاهرخ شاهرخی

1400

12.000.000

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شهرداری شیروان

مصوب در سال 99

پیشنهاد در سال

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :آتش نشانی(ادامه)
رديف

عنوان خدمات

تعریف خدمات

مبنای محاسبه مصوب در سال  99پیشنهاد در سال 1400

مصوب در سال 1400

10

نگهداری سیستمهای
اطفاءحریق

بازدید به موقع ازسیستمهای نصب
شده،آزمایشات الزم ورفع نواقص

قرارداد فیمابین طبق قرارداد فی مابین طبق قرارداد فی مابین

طبق قرارداد فی مابین

11

آموزش دستگاههای
ایمنی وآتشنشانی

اعزام کارشناس جهت آموزش(با
استفاده از کپسول  6کیلویی پودر و
هوا)

12

آموزش عمومی
آتشنشانی

آموزش ایمنی باگرایش آتشنشانی
بدون صدورگواهینامه

13

آموزش مقدماتی
اطفاءحریق

آموزش ایمنی باگرایش آتشنشانی
برای کسب مهارت بدون
صدورگواهینامه

14

15

آموزش دروس آتشنشانی برای
آموزش متوسطه نیمه آشنایی فنون مربوطه وکسب مهارت
حرفهای
باصدورگواهینامه

آموزش عالی(حرفه
ای)

آموزش تخصصی ایمنی باگرایش
آتشنشانی یاامدادونجات بدون
صدورگواهینامه

آموزش نظری وعملی

340.000

آموزش نظری وعملی

آموزش نظری وعملی

آموزش نظری وعملی

آموزش نظری وعملی

رایگان جهت ترویج

رایگان جهت ترویج

رایگان جهت ترویج فرهنگ

فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی

عمومی

ازای هر جلسه 2

به ازای هر جلسه 2

به ازای هر جلسه 2

ساعت1.070.000تعداد ساعت1.200.000تعداد

ساعت1.200.000تعداد

40نفر

40نفر

40نفر

به ازای هر جلسه 2

به ازای هر جلسه 2

به ازای هر جلسه 2

ساعت1.500.000تعداد ساعت1.800.000تعداد

ساعت1.800.000تعداد

40نفر

40نفر

40نفر

به ازای هر جلسه 2

به ازای هر جلسه 2

به ازای هر جلسه 2

ساعت2.142.000تعداد ساعت2.785.000تعداد
40نفر

ساعت2.785.000تعداد

40نفر

40نفر

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شاهرخ شاهرخی

442.000

هر نفر

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شهرداری شیروان

442.000

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
-بهای خدمات :آتش نشانی(ادامه)

رديف

عنوان خدمات

تعریف خدمات

مبنای محاسبه

16

خدمات مشاورهای
(آموزشی وپیشگیری)

انجام تحقیقات ومشاهده درزمینه مسائل
آموزشی(ایمنی وآتشنشانی)

توافقی

17
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مال االجاره

1400

99

طبق قرارداد فی طبق قرارداد فی
مابین
مابین

طبق قرارداد فی مابین

طبق قرارداد فی طبق قرارداد فی
واگذاری کالس باامکانات الزم باظرفیت
هرجلسه2ساعت
مابین
مابین
30نفربادرخواست متقاضیان

طبق قرارداد فی مابین

18

اجاره نردبان خودرویی

با2نفرخدمه

هر ساعت

19

موتورپمپ
پرتابل،کفکش،لجنکش

1تا2نفرخدمه

هرساعت

20

آموزش

پیش دبستانی و مهد کودک(آمزش
عمومی)

...

21

مصوب در سال پیشنهاد در سال

مصوب در سال 1400

آموزش

دبستان و راهنمایی (آموزش مقدماتی)

2.000.000

2.200.000

2.200.000

مسکونی 460.000مسکونی700.000

مسکونی700.000

سایر 1.104.000سایر1.200.000

سایر1.200.000

1.000.000

1.200.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

1.800.000
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22

آموزش

دبیرستان به باال(....آموزش نیمه حفره ای)

2.000.000

2.500.000

2.500.000

تبصره:1درموارد بازدید اولیه وتهیه شناسنامه ایمنی برای واحدهای تجاری،ادارات وموسسات وکارخانجات درصورت تأیید نشدن درباراول،برای مراجعه باردوم% 20
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تبصره :2درمورد تعیین علت حریق ویاحادثه درمواردی که متقاضی تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد،بهزیستی وخانواده های شهدا و
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جانبازان)باشدحداکثر تا  %30تخفیف با تشخیص شهردار لحاظ گردد.
تبصره:3درخصوص کلیه خدمات خارج ازمحدوده خدمات شهری به ازای هرکیلومتر%20اضافه برجدول مقرراخذ خواهد شد .هزینه ایاب وذهاب واسکان مربی
یاکارشناس به مبلغ مصوب افزوده خواهد شد .
تبصره- 4درکلیه آموزشها و کارشناسی های خارج ازمحدوده خدمات شهری،هزینه ایاب و ذهاب واسکان مربی و کارشناس به مبلغ مصوب اخذ خواهد شد.

تبصره -5درکلیه خدمات آموزشی درصورت صدور گواهی نامه%20به مبلغ مصوب افزوده خواهد شد.
تبصره–6بهای خدمات آتش نشانی جهت منزل مسکونی کارکنان شهرداری اعم از رسمی ،پیمانی و قرار دادی رایگان می باشد.
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

-بهای خدمات از بابت امالک خارج از محدوده بابت صدور پروانه و.....

ردیف

عنوان

مصوب در سال

پیشنهادیسال

مصوب سال

99

1400

1400

1

مسکونی یا انباری به ازای هر متر مربع تا 200متر

22.000

27.000

27.000

2

مسکونی یا انباری به ازای هر متر مربع مازاد

21.000

26.000

26.000

200متر
3

به ازاء هر واحد تجاری تا 30متر مربع هر متر

100.000

12.000

12.000

4

به ازاء هر واحد تجاری مازاد 30متر مربع هر متر

80.000

100.000

100.000

5

کارخانجات و کارگاهها تا 1000متر مربع

10.000.000

12.000.000

12.000.000

6

کارخانجات و کارگاهها مازاد 1000متر مربع

15.000.000

18.000.000

18.000.000

7

مکانهای تفریحی یا مراکز سی ان جی ،مراکز

15.000.0000

18.000.000

18.000.000

معاینه فنی خودرو های سبک و سنگین و ...

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
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بهای خدمات :تابلوهای سطح شهر
Formatted: Font color: Black

-1تابلوی سردرب و ارتفاعات
تعریف(تابلوی سردرب)
به کلیه تابلوها ونشانه هایی گفته میشودکه برروی سردرب یاپیشانی واحدهای صنفی؛تجاری ،فرهنگی،ورزشی ،اداری ویا .....نصب شده وبه معرفی آن واحد
میپردازد  .این تابلوهارامیتوان به دودسته کلی تقسیم نمود :

Formatted: Font color: Black

-1تابلوهای معرفی :
این تابلوهاصرفاجنبه اطالع رسانی داشته وبه معرفی واحد یا اداره میپردازد اکثرتابلوهاونشانه های منصوبه به روی پیشانی شامل آن میباشد.
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کاربریاینتابلوهاصرفاجنبه اطالع رسانی دارد  .هرواحدصنفی مجازبه نصب یک تابلو برابرطول واحدخود وبا ارتفاع تعیین شده توسط شهرداری میباشد،که به صورت
رایگان میباشد.
مثال :
 فروشگاه لوازم خانگی...... فروشگاه شرکت تعاونی کارکنان......................تعمیرگاه.............
شرکت خدمات فنی مهندسی................
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-1تابلوهای تبلیغاتی ارتفاعات :
این تابلوها نیزدرهمان مکانها نصب میشوند امابه دلیل گستردگی وپراکندگی درسطح شهرفرصتهای تبلیغاتی ارزانقیمت ومناسبی رابرای شرکتهای تولیدی
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وخدماتی فراهم می آورند  .شرکتهای باعقد قرارداد با مغازه ها وواحدهای تجاری ودرج نام برند خود به این تبلیغ اقدام مینمایند  .این تابلوها ازدو جهت برای
شهرداری حائز اهمیت اند .
الف  :تأثیردرسیمای شهری به دلیل ابعادواندازه ورنگبندی .

Formatted: Font color: Black

ب  :اخذعوارض تبلیغات درشهرازشرکتها .

Formatted: Font color: Black

دراینگونه تابلوها اندازه برند برروی تابلوخیلی اهمیت ندارد بلکه بادرج هربرندکل تابلو متعلق به آن خواهدشد  .اینگونه تابلوها برروی سردرب مغازه ها،بام
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ساختمانها،بام واحدهای تجاری و  ...نصب میشوند.
مثال( :سونی–فروشگاه لوازم خانگی مینایی)(پاناسونیک–فروشگاه اصغرزاده)
برخی ازاین تابلوهامشخصاتابلوهای تبلیغاتی هستندکه جنبه معرفی مکان رانیز ندارند.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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1400تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال
 تابلوهای سطح شهر:بهای خدمات-

:تابلوی پزشکان یا وکال-1
سانتیمتربرروی15 باپیشآمدگی حداکثر50*70 وکیل یامرکزدرمانی به ازای هر پزشک و یا واحد حقوقی یا واحد نظام پزشکی مجازمیباشدیک تابلوبه اندازه استاندارد،هرپزشک

بالن های تبلیغاتی(در

.دیوارملک شخصی به صورت رایگان نصب نماید
)مجوز از شهرداری

خیابانهای امام رضا و امام خمینی(ره) سعدی و کاشانی ممنوع و در سایر معابر با اخذ
متر مربع

 ارزش معامالتی محل نصب*قطر بالن به%10  برای هر روز:بالن های تبلیغاتی عرض خیابان-1

متر مربع

-

 ارزش معامالتی محل نصب*قطر بالن به%50  برای هر روز:بالن های تبلیغاتی ایستاده-

متر مربع

 ارزش معامالتی محل نصب*قطر بالن به%50  برای هر روز:بالن های تبلیغاتی هوایی
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:نصب لمپوستبنردرسطح شهر-1
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 ریال40.000*= ابعاد بنر به متر مربع*تعدادروزهای نصب1400 سال-2
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 مبلغ اجرای تبلیغات بابت عوارض%2 نرخ پایه اجرای مکانهای تبلیغاتی با توجه به تعرفه تعریف شده در بهای خدمات بوده و از طریق مزایده اجاره گردد ضمنا
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قابل وصول می باشد
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)تبریک و تسلیت، اختتامیه،  افتتاحیه،ایرانی،  تبلیغات محیطی شامل (خارجی:تبصره
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:شماره و تاریخ

 شهرداری: پیشنهاد دهنده

:شماره و تاریخ مصوبه

 شورای محترم اسالمی شهر شیروان:مرجع تصویب کننده

77 کمیسیون ماده: ضمانت اجرای وصول

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

 فرمانداری:مرجع تایید کننده

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
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.استندهای تبلیغاتی درسطح شهر:

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Black, Complex Script
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-4تعرفه استندهای تبلیغاتی مرکز شهر (ماهیانه) برای هر متر مریع  525.000ریال
(-5مرکز شهر از حد فاصل میدان شهدا تا پل کشاورزان – خیابان کاشانی تا چهارراه جنت – خیابان سعدی تا چهارراه ژاندارمری)
-6تعرفه استندهای تبلیغاتی حواشی شهر (ماهیانه) برای هر متر مربع  375.000ریال

59

شکل 1

نرخ پایه اجرای مکانهای تبلیغاتی با توجه به تعرفه تعریف شده در بهای خدمات بوده و از طریق مزایده اجاره گردد ضمنا  %2مبلغ اجرای تبلیغات
بابت عوارض قابل وصول می باشد
تبصره :تبلیغات محیطی شامل (خارجی ،ایرانی ،افتتاحیه ،اختتامیه ،تبریک و تسلیت)
شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

بهای خدمات :تابلوهای سطح شهر(ادامه)شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
Formatted: Font color: Black
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 .1تابلوهای تبلیغاتی عمومی:
این تابلوها عموما به بیلیبوردهای شهری معروف هستند وبرخالف تابلوهای قبلی درمعابرعمومی نصب میشوند  .مجوز نصب این تابلوهاتوسط شهرداریها برای
شرکتهای تبلیغاتی صادروآنها فضای بدست آمده رابه اجاره میدهند .ویژگی این رسانه محل نصب آنهاست که به دلیل درمعرض دیدبودن ونصب درمکانهای شلوغ
وپرتردد شهری بااستقبال شرکتهای خصوصی وکارخانجات و  ....قرارمیگیرند .این رسانه درصورت کاربری وهدایت صحیح میتواند به یکی ازمنابع درآمدی مناسب
درشهرداریها تبدیل شود.
الف  :قوانین زیباسازی :
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 .2نصب واستفاده ازهرگونه پارچه،پرده وآویز برای مصارف تجاری ومعرفی صنفی ویامکانی ممنوع است مگربه صورت موقت وبامجوز.حداکثرزمان استفاده
نبایدبیش از30روز باشد استفاده کننده موظف به جمع آوری انواع مواردفوق پس ازپایان مهلت مقرربوده درغیراینصورت مشمول جریمه خواهدشد .
 .3نصب تابلوهای معرفی صنفی ویاتجاری برسردرب کلیه فروشگاه و واحدهای صنفی درسطح شهرمنوط به صدورمجوزاست .
 .4نصب تابلو برروی بام ساختمانها ویا امالک خصوصی باتوجه به ارتفاع ساختمانهای مجاور وتوسط کارشناسان اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری تعیین میگردد
.
 .5نصب هرگونه تابلودرسطح شهرنیازمند اخذمجوز ازستاد زیبا سازی است .
 .6کلیه تابلوهای فلکس بایدباشیوهای طراحی وساخته شوندتاسرویس دهی به تابلوبه سادگی صورت پذیرفته وسیستم روشنایی آن اصالح گردد.
 .7محل دقیق نصب تابلوهابرمبنای مجوزصادره توسط کارشناسان اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری تعیین وبهره بردارموظف به اجرای دقیق آن
میباشد .
ب–قوانین تجاری :

Formatted: Font color: Black

 .8تابلوهای سردرب فروشگاهها وواحدهای صنفی
 .9هرواحد تنهامجاز به نصب یک تابلو به ابعاد اندازه دهنه مغازه وارتفاع  80سانتی متر وبه موازات خیابان وصرفاجهت معرفی صنف ویا نام فروشگاه به صورت رایگان میباشد.
تابلوی دوم برروی بام ویاارتفاعات باالترمشمول پرداخت هزینه میباشد .
کلیه تابلوهای سردر بویامنصوبه برروی بام که به هرنوعی اقدام به درج نام کاال،برند ویا شرکت خاصی نمایند(برابرتعاریف ارائه شده)جزءتابلوهای تجاری معرفی شده
.10
وملزم به پرداخت اجاره سالیانه میباشند .
شرکتهایی که اقدام به نصب تابلو بر روی سردرب واحدهای صنفی درشهرمینمایند مسئول اخذ مجوزو سپردن تعهدات مربوطه به شهرداری میباشند.
.11

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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1400تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال

S*

=)چگونگی محاسبه فرمول تعیین عوارض برروی تابلوهای ارتفاعات وسردرب به مدت ماهیانه(ریال
: توضیح فرمول
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=مساحت تابلو به مترمربعS
– ام مطابق جدول ذیلi 𝒊𝑲= ضریب نوع تابلودر منطقه
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 خیابان امام رضا و امام خمینی و میدانهای واقع در محدوده: منطقه اولi=1 سایر مناطق و خیابانها: منطقه سوم3
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 کمربندی قدیم و میادین محدوده- جمهوری- دانشگاه- شهریار- گلستان- سعدی- کاشانی- پاسداران- خیابانهای فلسطین: منطقه دومi=2
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:شماره و تاریخ

 شهرداری: پیشنهاد دهنده

:شماره و تاریخ مصوبه

 شورای محترم اسالمی شهر شیروان:مرجع تصویب کننده

77 کمیسیون ماده: ضمانت اجرای وصول

 فرمانداری:مرجع تایید کننده

) تابلوهای سطح شهر(ادامه:بهای خدمات
𝑲𝟑 ضریب

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

𝑲𝟐 ضریب

𝑲𝟏 ضریب

شرح تابلو
رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

ردیف
شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
1

𝟎𝟎𝟎 𝑲𝟏 = 𝑲𝟐 = 𝑲𝟑 = 𝟒𝟖𝟎.

موسسات فرهنگی،هنری،ورزشی وآموزشگاهها(بجز خصوصی) تابلوی دوم
ادارات،نهادهاوسازمانهای دولتی
تابلوهای معرفی صنف

2

منصوب برسردرب(پیشانی ساختمان)باعرض واحدصنفی(شکل،شماره )1

3

منصوب برروی دیوارمحل صنف(شکل،شماره )5

رایگان

4

منصوب به ارتفاعات(روی بدنه ساختمان)کمتراز6مترارتفاع درمحل صنف(شکل،شماره )3

5

منصوب به ارتفاعات(روی بدنه ساختمان)بیشتراز6مترارتفاع درمحل صنف(شکل،شماره )4

6

منصوب بر روی بام محل صنف(شکل،شماره )2

7

نصب تابلوی صنفی درمحل دیگری به جزمحل صنف(شکل،شماره )6

600.000

رایگان

712.500

رایگان

712.500

تابلوهای تبلیغاتی(برند)اصناف
8
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منصوب برروی پیشانی محل صنف(شکل،شماره )1

9

منصوب برروی دیوارمحل صنف(شکل،شماره )5

10

منصوب به ارتفاعات(روی بدنه ساختمان)کمتراز6مترارتفاع درمحل صنف(شکل،شماره )3

11

منصوب به ارتفاعات(روی بدنه ساختمان)بیشتراز6مترارتفاع درمحل صنف(شکل،شماره )4

12

منصوب برروی بام محل صنف(شکل،شماره )2

13

نصب تابلوی صنفی درمحل دیگری به جزمحل صنف(شکل،شماره )6

14

تابلوهای سردر بکلیه بانکهاوموسسات مالی واعتباری

15

تابلو مبلمان شهری وایستگاههایاتوبوس

450.000

16

تابلوهای تبلیغاتی بزرگ(بیلبورد)تابلوهای کوچک مقیاس،پلها

17

تابلوهای منصوب درپمپ بنزین وپمپ گازها

18

تلویزیون منصوب برپیشانی صنف باپیام خودصنف

19

تلویزیون منصوب برروی بام صنف باپیام خود صنف

20

تلویزیون منصوب برپیشانی صنف باپیام تبلیغاتی

21

تلویزیون منصوب بر روی بام صنف باپیام تبلیغاتی

22

تلویزیون منصوب درمعابر

537.500 537.500

537.500

450.000

تبصره :اجاره مکان مربوط به نصب تلویزیون شهری در معابر عمومی و پارکها به ازای هر متر مربع(روزانه)  287.500ریال

Formatted: Font color: Black
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تبصره :کلیه هزینه های تابلوی سردرب و  ...مازاد بر مساحت مجاز مورد محاسبه گردد.

Formatted: Font color: Black

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

Formatted: Font color: Black

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

27

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات :نصب پرده و بنرتبلیغاتی درمحل های مجازپیشنهادی سال

مصوب سال

1400

1400

مصوب سال 99

نوع تبلیغات
هزینه صدورمجوزپرده پارچه ای وبنر به ازای یک مترمربع درهرروز

50.000

65.000

65.000

بهای پاکسازی هرمترمربع نوشته های برروی دیوارمعابر مشرف به

300.000

400.000

400.000

بهای پاکسازی هرمترمربع نوشته های برروی دیوارمعابرفرعی

200.000

260.000

260.000

مرحله1

375.000

490.000

490.000

مرحله2

625.000

820.000

820.000

مرحله3

125.000

163.000

163.000

1.000.0000

1.250.000

1.250.000

خیابانهاومیادین شهر

هزینه پاکسازی وخسارت توسط اتیکت های چسپیده شده
برای هر عدد

بهای خدمات جمع آوری آگهی های توزیع شده درمعابر سطح شهربه ازای
هرنوبت

Formatted: Font color: Black

تبصره :1حداقل مساحت مورد محاسبه برای هرپرده آویز یک مترمربع میباشد.
تبصره  :2درصورت پاکسازی ومرمت توسط صاحب آگهی،هزینه پاکسازی وخسارت اخذ نمیگردد.
تبصره : 3در صورت نبود پیمانکار هزینه نصب و جمع آوری و چسب و چوب بنرهای شخصی (ورزشی هنری ،تبلیغات و).....برای هر عدد بنر 600.000ریال می
باشد که با فیش عوارضات پرداخت می گردد.
تبصره:3هزینه جمع آوری پالکاردهای تبلیغاتی (مثال نمایشگاه ) برای هر عدد 75.000ریال می باشد
نکته:در این خصوص پیشنهاد می گردد در همان ابتدا چک بانکی به مبلغ تعیین شده گرفته شود.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

بهای خدمات :اجاره بها مکان درسطح پارکها و سطح شهر(جهت دایرنمودن نمایشگاههای عرضه محصوالت فرهنگی وهنری و)...
Formatted: Font color: Black

طریق محاسبه بهای خدمات
شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

ردیف

1

واحد

مصوب سال
1399

پیشنهادی سال
1400

مصوب سال
1400

میدان انقالب

متر مربع

68.000

85.000

85.000

حد فاصل میدان شهدا تا میدان انقالب

متر مربع

51.000

63.750

63.750

150.000

187.500

187.500

40.000

50.000

50.000

140.000

175.000

175.000

130.000

162.500

162.500

77.000

96.250

96.250

ناممکان

عنوان

جهت دایرنمودن
نمایشگاههای عرضه حد فاصل میدان انقالب تا پل کشاورزان
محصوالت
فرهنگی،هنری و سایر میادین و خیابانها
مراسم مذهبی و ...کوهستان پارک شیرکوه  ،پارکهای کوثر و
به ازاء اجاره هر متر فرهنگ
مربع در هر روز
پارک شهید فهمیده

متر مربع
متر مربع
متر مربع
متر مربع

سایر پارکها

Formatted: Font color: Black

متر مربع

تبصره :1تامین برق مصرفی نمایشگاههای فوق ازانشعابات پارک بوده و پیمانکار ملزم به استفاده ازالمپ های کم مصرف میباشد ،درغیراینصورت هزینه های
اضافی اخذ میگردد.
تبصره :2برگزاری هرگونه نمایشگاه ،غرفه و  ...تحت هر عنوان نیازمند مجوز از اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیروان می باشد.
تبصره :3مبالغ جدول فوق به ازای هر متر مربع تا پانزده روز می باشد و مازاد بر آن به نسبت روز قابل محاسبه می باشد.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

29

بهای خدمات :جریمه نصب آگهی ونقاشی بدون اجازه شهرداریشهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

65

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

طریق محاسبه بهای خدمات
ردیف

شرح

مصوب سال 1399

پیشنهادی سال 1400

مصوب ساال1400

1

آویختن ونصب هرنوع سرلوحه وآگهی به درخت،دیواروایستگاه
اتوبوس یاعرض گذرهمچنین الصاق آگهی در سطوح مشرف به
معابرعمومی وابنیه بدون اجازه شهرداری(به ازای هرمترمربع)

9.500.000

11.875.000

11.875.000

2

مخطط یانقاشی کردن درسطح مشرف به معابرعمومی وابنیه بدون
اجازه شهرداری به ازای هرمترمربع

1.200.000

1.800.000

1.800.000

Formatted: Font color: Black

تبصره :1حداقل مساحت یک مترمربع محاسبه میشود.

Formatted: Font color: Black

تبصره:2شهرداری شرایط نصب آگهی واطالعیه رادرسطح شهر مهیا نماید.

Formatted: Font color: Black

تبصره :3نصب هرگونه سرلوحه ،آگهی و  ...نیازمند مجوز از اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیروان می باشد.

Formatted: Font color: Black

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

بهای خدمات :بهاءخدمات خانه فرهنگ شهرداری شیروان

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
ردیف

Formatted: Font color: Black
Formatted: Font color: Black

مصوب سال1399

پیشنهادی سال1400

مصوب سال 1400

نام رشته

1

نقاشی کودکان ،معرق(چوب ،سنگ ،شیشه ،کاشی) -پتینه

350.000

437.500

437.500

2

رنگ و روغن ،زبان ترم  3 ، 2 ، 1و  -4نقطه گذاری روی ظروف –
الگوی لباسهای کشی

600.000

750.000

750.000

3

طراحی بزرگساالن ،شمع سازی -اینه کاری روی سفال-
تصویرسازی -نگارگری مقدماتی -اریگامی کاردستی و ماکت-
مینیاتور -بازی های فکری -دومینو -خالقیت با ایلفت -سازه های
ماکارونی-عکاسی -خبرنگاری -تراشه بافی-نقاشی روی پارچه سفال
شیشه و تابلو

400.000

500.000

500.000

4

خوشنویسی و خط تحریری ،سفالگری کودکان ،گلسازی بلندر،
روپایی و چرم ،هویه کاری ،منبت کاری و تذهیب-کاریکاتور-
مجسمه سازی -گرافیک -درویش دوزی -گلسازی گلهای الیافی-
رباتیک -کالژ کاشی -کیف های کنفی -کاردستی خالق -طراحی
سنتی -نقاشی روی شیشه و سفال -طراحی روی پارچه -زبان
کودکان(زیر  7سال) -دوخت شال و کاله -گلهای پارچه ای و گریت
پارچه -اریگامی -خالقیت ال وسایل دور دوز -راکت آبی -جاذبه
های شیمی – مداحی

300.000

375.000

375.000

5

قرآن کودکان

16.000

20.000

20.000

6

رایانه کودکان – قصه گویی کودکان -داستان نویسی-

250.000

312.500

312.500

7

 ICDLدرجه  1و  - -2آشپزی و شیرینی پزی -سفره آرایی

800.000

1.000.000

1.000.000

8

تابلو فرش

2.000.000

2.500.000

2.500.000

9

خیاطی ،خیاطی تکمیلی

1.700.000

2.125.000

2.125.000

10

گلیم بافی -قالب بافی -بافندگی با دست -عروسک بافی -ماکت
سازی کودکان -تاج عروس و مهره بافی

500.000

625.000

625.000

11

چهل تکه ،سنگ دوزی ،پته دوزی-موکت دوزی -سرمه دوزی ،کیف
دوزی چرم و پارچه -اموزش فنی اتومبیل سواری -گالیدره(بی سازه
و با سازه)

550.000

687.500

687.500

12

دوخت جعبه کادویی با پارچه ،مقهان دوزی -شماره دوزی -روبان
دوزی -ساخت جعبه های کادویی -گلسازی کریستالی-

460.000

575.000

575.000

13

رو تختی -پرده

1.400.000

1.750.000

1.750.000

تبصره :1با تایید دوره آموزشی توسط کارشناس مربوطه ضمنا حق الزحمه کارشناس آموزش به ازای هر ساعت  150.000ریال می باشد
تبصره:2استفاده از کالسهای فوق برای پرسنل شهرداری ،همسران و فرزندان نشان رایگان می باشد.
تبصره :3با توجه به محدودیت تجهیزات و فضای کالسها  ،تعداد کارآموزان جهت دایر نمودن کالس هشت نفر می باشد
تبصره :4تعداد کل جلسات هر کالس 20جلسه می باشد
شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

بهای خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی-امور تاکسیرانیشهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
ردیف
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مصوب سال
1399

پیشنهادی سال
1400

مصوب سال
1400

شرح خدمات

1

تشکیل پرونده ثبت نام وپذیرش اولیه ازمتقاضیان

350.000

470.000

470.000

2

امتیاز خدمات وبرگزاری آزمون شهرشناسی برای تمام متقاضیان تحت نظارت

140.000

170.000

170.000

3

هزینه صدور پروانه تاکسیرانی ،بهره برداری،خدمات و دفترچه مرخصی برای مالکین پالک (ت) 2سال

1.464.000

1.757.000

1.757.000

4

درآمدحاصل ازبرچسب (نرخ نامه)

42.000

51.000

51.000

5

هزینه آموزش برای هرساعت

29.000

35.000

35.000

6

امتیازحاصل ازصدورپروانه تاکسیرانی برای تمام فعاالن حوزه حمل مسافرتحت نظارت سازمان

420.000

510.000

510.000

7

امتیازحاصل ازتمدیدپروانه تاکسی رانی برای تمام فعاالن حوزه حمل مسافرتحت نظارت سازمان

211.200

255.000

255.000

8

امتیازحاصل ازصدورپروانه بهره برداری برای تمام فعاالن حوزه حمل مسافرتحت نظارت سازمان
(دوسال)

384.000

470.000

470.000

9

امتیازحاصل ازتمدیدپروانه بهره برداری برای تمام فعاالن حوزه حمل مسافرتحت نظارت
سازمان(دوسال)

309.600

372.000

372.000

10

امتیازحاصل ازصدورپروانه تاکسیرانی برای تمام فعاالن حوزه حمل مسافرتحت نظارت سازمان(المثنی)

309.600

372.000

372.000

11

امتیازحاصل ازصدورپروانه بهره برداری برای تمام فعاالن حوزه حمل مسافرتحت نظارت
سازمان(المثنی)

253.200

304.000

304.000

12

امتیازحاصل ازصدورکارت موقت تاکسی رانی برای تمام فعاالن حوزه حمل مسافرتحت نظارت سازمان

373.200

448.000

448.000

13

حق عضویت سالیانه هردستگاه تاکسی پالک (ت) درسازمان حمل و نقل همگانی کل کشور

112.800

135.000

135.000

14

امتیازنقل وانتقال تاکسی پالک(ت) همراه باانتقال سند

15

 4%سازمان

 4%سازمان

 4%سازمان

هزینه خدمات تاکسی پالک(ت) ازمالکین (یکساله)

386.400

470.000

470.000

16

هزینه صدوردفترچه مرخصی(خروج موقت) برای هرنوبت

70.800

85.000

85.000

17

امتیازواگذاری خودروی جدیددرطرح توسعه وتبدیل پالک شخصی به تاکسی (عوارض حق ورودی
حمل ونقل)

6%ارزش
خودرو

6%ارزش
خودرو

6%ارزش
خودرو

18

هزینه انتقال سند تاکسی ازاتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشوروتحویل به مالک

19

امتیاز ورود خطوط روستایی به حومه شهر(خطوط فرعی)

351.600

422.000

422.000

1.686.000

2.000.000

2.000.000

20

هزینه خدمات تعویض خودرو فعا ل تاکسی پالک(ت) توسط راننده کمکی وانجام امورمرتبط سازمانی

176.400

212.000

212.000

21

هزینه خدمات تعویض راننده کمکی تاکسی پالک(ت) توسط مالک تاکسی وانجام امور مرتبط سازمانی

180.000

216.000

216.000

22

امتیاز حاصل از انتقال تاکسی ازشیروان به شهرهای دیگرمجازدرآئین نامه مرتبط وبالعکس

6%ارزش
خودرو

6%ارزش
خودرو

6%ارزش
خودرو

23

حق بهره برداری از خطوط داخل خیابان های اصلی سطح شهر نسبت به خطوط حاشیه و
خارج از مسیر اصلی در سطح شهر

6%ارزش
خودرو

6%ارزش
خودرو

6%ارزش
خودرو

24

هزینه کارشناسی جهت صدورپروانه بهره برداری

147.600

177.000

177.000

25

مرخصی بیش از سقف مجاز به ازای هرروز

28.200

34.000

34.000

تبصره : 2اخذ حق عضویت برابر ابالغیه از سازمان های از اتحادیه سازمان

تبصره :1بند ویزه رانندگان کمکی مربوط یک دستگاه تاکسی می باشد در صورت تعویض تاکسی هزینه صدورمجوز مجددا صورت می گیرد

هاتبصره :3در صورت واگذاری نقل و انتقال به شرکت  %1ازهزینه ردیف  12جدول فوق به شرکت واگذار گردد.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی-آژانس
ردیف

مصوب سال1399

شرح خدمات

پیشنهادی
سال1400

مصوب سال
1400

1

امتیاز صدور مجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر آژانس و یا مجوز شرکت حمل و نقل
مسافر درونشهری(پنجساله)

2

امتیاز تمدید مجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر آژانس و یا صدور مجوز شرکت حمل و
نقل مسافر درون شهری(پنجساله)

3

صدور مجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر و یا شرکت حمل و نقل مسافر تاکسی
بیسیم(پنجساله) 15دستگاه

56.400.000

4

صدور مجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر و یا شرکت حمل و نقل مسافر تاکسی
بیسیم(پنجساله) 30دستگاه

78.000.000

93.600.000

5

صدور مجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر و یا شرکت حمل و نقل مسافر تاکسی
بیسیم(پنجساله) برای هردستگاه مازادردیف2

1.404.000

1.685.000

1.685.000

تمدید مجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر و یا شرکت حمل و نقل مسافر تاکسی
بیسیم(پنجساله) برای ردیف5،4،3

50%صدور

50%صدور

50%صدور

6

جریمه تاخیرصدوربا تمدیدمجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر آژانس و یا صدور مجوز شرکت
حمل و نقل مسافر درون شهری(به ازای هر ماه)

123.600

7

امتیاز تمدید مجوز(موافقتنامه اصولی) دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل مسافر
درون شهری( یک ساله)

3.440.400

4.130.000

4.130.000

50%صدور

50%صدور

50%صدور

67.700.000

67.700.000
93.600.000

150.000

150.000

351.000

420.000

420.000

8

هزینه خدمات سالیانه دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل مسافر درون شهری

1.560.000

1.880.000

1.880.000

9

هزینه هرگونه نقل و انتقال و تغییر نام در مجوز(موافقتنامه اصولی) آژانس و یا شرکت حمل
و نقل مسافر درون شهری و تاکسی بیسیم (در صورت داشتن شرایط احراز)

50%صدور

50%صدور

50%صدور

10

هزینه کارشناسی مکانهای متقاضیان دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل درون
شهری

282.000

340.000

340.000

11

امتیاز حاصل از انتقال مکانی دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل مسافر درون
شهری

1.440.000

1.700.000

1.700.000

12

امتیاز حاصل از انتقال خودرو از دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل مسافر درون
شهری

492.000

600.000

600.000

13

هزینه خدمات تعویض خودرو فعال در دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل مسافر
درون شهری

211.200

255.000

255.000

14

حق امتیاز و عضویت در دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل مسافر درون شهری

318.000

382.000

382.000

15

هزینه صدور دفترچه مرخصی(خروج موقت) برای هر نوبت

70.800

85.000

85.000

16

ضمانت نامه حسن انجام کار برای متقاضیان دفتر آژانس و یا شرکت حمل و نقل مسافر
درون شهری(وثیقه بصورت سفته)یا چک

170.000.000

170.000.000

17

هزینه خدمات آژانس از مالکین خودرو برای یکسال

337.200

410.000

410.000

18

حق عضویت و هزینه خدمات سازمان حمل ونقل همگانی کل کشور

154.800

186.000

186.000

140.400.000

تبصره صدور هر گونهمجوز از سازمان منوط به تسویه عوارض خودرو از شهرداری می باشد.
{

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
)Formatted: Font color: Black, Pattern: Clear (Background 1
Formatted: Font color: Black

بهای خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی-حمل بار

طریق محاسبه بهای خدمات
ردیف

شرح خدمات

مصوب سال 1399

پیشنهادی سال
1400

مصوب سال
1400

1

امتیاز حاصل از صدور پروانه فعالیت حمل بار برای تمام فعاالن حوزه حمل بار تحت
نظارت سازمان(دو ساله)

309.000

370.000

370.000

2

امتیاز حاصل از تمدید پروانه فعالیت حمل بار برای تمام فعاالن حوزه حمل بار تحت
نظارت سازمان(دو ساله)

 50%ردیف 1

 50%ردیف 1

 50%ردیف 1

3

امتیاز حاصل از صدور پروانه بهره برداری برای تمام فعاالن حوزه حمل بار تحت
نظارت سازمان(دو ساله)

50%ردیف1

50%ردیف1

50%ردیف1

4

امتیاز حاصل از تمدید پروانه بهره برداری برای تمام فعاالن حوزه حمل بار تحت
نظارت سازمان(دو ساله)

 50%صدور

 50%صدور

 50%صدور

5

امتیاز حاصل از صدور پروانه فعالیت حمل بار برای تمام فعاالن حوزه حمل بار تحت
نظارت سازمان(دو ساله) المثنی

 50%ردیف 1

 50%ردیف 1

 50%ردیف 1

6

امتیاز حاصل از تمدید پروانه فعالیت حمل بار برای تمام فعاالن حوزه حمل بار تحت
نظارت سازمان(دو ساله)المثنی

 50%ردیف 2

 50%ردیف 2

 50%ردیف 2

7

هزینه خدمات پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل بار

211.200

255.000

255.000

8

هزینه صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه بار بر

282.000

340.000

340.000

9

هزینه تمدید پروانه وسیله نقلیه بار بر

 50%ردیف 8

 50%ردیف 8

 50%ردیف 8

10

هزینه تعویض -المثنی و تغییر پروانه وسیله نقلیه بار بر

 50%ردیف 8

 50%ردیف 8

 50%ردیف 8

11

حق عضویت ماهیانه هر دستگاه وانت بار تا  750کیلوگرم

309.600

370.000

370.000

12

حق عضویت ماهیانه هر دستگاه وانت بار تا  2500کیلوگرم

400.800

480.000

480.000

13

حق عضویت ماهیانه هر دستگاه وانت بار تا  3500کیلوگرم

477.600

580.000

580.000

14

حق االمتیاز واگذاری وسیله نقلیه بار بر برای یکبار

169.200

204.000

204.000

15

عوارض پروانه وسیله نقلیه بار بر

56.400

68.000

68.000

16

حق عضویت و هزینه خدمات واریز به اتحادیه

123.600

150.000

150.000

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی-امور اتوبوسرانی
ردیف

شرح خدمات

1

حق االجاره اتوبوس تحت نظارت بصورت دربستی (در مراسم جهت اعزام به شهر زیارت)

1.300.000

2

حق االجاره مینی بوس یا میدل باس تحت نظارت بصورت دربستی (در مراسم جهت
اعزام به شهر زیارت)

780.000

3

تبلیغات روی اتوبوس بصورت سوپرباس استیکر(یکساله)باهزینه پاک کردن

30.000.000

4

تبلیغات روی اتوبوس بصورت سوپرباس استیکر (ماهیانه) با هزینه پاک کردن

3.000.000

5

تبلیغات روی یک وجه اتوبوس بصورت استیکر (یکساله)با هزینه پاک کردن

23.000.000

27.600.000

6

تبلیغات روی یک وجه اتوبوس بصورت استیکر (ماهیانه)با هزینه پاک کردن

2.300.000

2.760.000

2.760.000

7

تبلیغات پشت اتوبوس بصورت استیکر(یکساله)با هزینه پاک کردن

11.600.000

14.000.000

14.000.000

1.550.000

1.550.000

940.000

940.000

36.000.000

36.000.000

3.600.000

3.600.000
27.600.000

8

تبلیغات پشت اتوبوس بصورت استیکر(ماهیانه) با هزینه پاک کردن

1.160.000

1.400.000

1.400.000

9

تبلیغات روی مینی بوس بصورت سوپرباس استیکر(یکساله)باهزینه پاک کردن

15.000.000

18.000.000

18.000.000

10

تبلیغات روی مینی بوس بصورت سوپرباس استیکر (ماهیانه) با هزینه پاک کردن

1.500.000

1.800.000

1.800.000

11

تبلیغات روی یک ایستگاه اتوبوس میدان انقالب(یکساله)با هزینه پاک کردن

15.000.000

18.000.000

18.000.000

12

تبلیغات روی یک ایستگاه اتوبوس خیابان اصلی(یکساله)با هزینه پاک کردن

7.000.000

8.500.000

8.500.000

13

تبلیغات روی یک ایستگاه اتوبوس خیابان های فرعی(یکساله)با هزینه پاک کردن

3000.000

3.600.000

3.600.000

14

نصب پوستر  A4دو برگ در هر دستگاه برای هر هفته

900.000

1.100.000

1.100.000

15

نصب پوستر  A3دو برگ در هر دستگاه برای هر هفته

130.000

156.000

156.000

16

قیمت بلیط خط واحد شهری

17

حق االجاره اتوبوس تحت نظارت بصورت دربستی (در مراسم جهت اعزام به شهر
زیارت) جهت تشییع جنازه
اجاره مینی بوس(به ازای هر ساعت)

19

اجاره اتوبوس(به ازای هر ساعت)

18
Formatted: Font color: Black

مصوب سال
1399

پیشنهادی سال
1400

مصوب سال
1400

3.500

5000

5000

1.650.000

2.000.000

2.000.000

350.000

450.000

450.000

1.600.000

2.000.0000

2.000.0000

تبصره:حق االجاره اتوبوس(حداکثر دو اتوبوس) تحت نظارت بصورت دربستی (در مراسم جهت اعزام به شهر زیارت) جهت تشییع جنازه و سایر مراسم پرسنل
شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری بصورت رایگان می باشد
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شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی-سایر

طریق محاسبه بهای خدمات
ردیف

1

حق امتیاز هر دستگاه ون درون شهری(حاشیه شهر)

 6%ارزش خودرو

 6%ارزش خودرو

 6%ارزش
خودرو

2

هزینه خدمات سالیانه هر دستگاه ون درون شهری

564.000

677.000

677.000

3

هزینه خدمات ماهیانه هر دستگاه مینی بوس و میدل باس درون شهری

99.000

120.000

120.000

4

هزینه خدمات ماهیانه هر دستگاه اتوبوس

211.200

255.000

255.000

هزینه خدمات سالیانه سرویس مدارس (سواری)

360.000

432.000

432.000

هزینه خدمات سالیانه سرویس مدارس (ون)

420.000

510.000

510.000

هزینه خدمات سالیانه سرویس مدارس (مینی بوس)

480.00

580.000

580.000

حق امتیاز سرویس مدارس سواری (به ازای هر سال)

1.800.000

2.160.000

2.160.000

6

حق امتیاز سرویس مدارس ون(به ازای هر سال)

1.920.000

2.300.000

2.300.000

7

حق امتیاز سرویس مدارس مینی بوس(به ازای هر سال)

7.800.000

9.360.000

9.360.000

8

هرینه جابجایی تاکسی از خط روستایی به خط روستایی دیگر

2.106.000

2.528.000

2.528.000

9

هرینه جابجایی تاکسی ازخط روستا به خط روستای خانلق

7.020.000

8.450.000

8.450.000

10

هرینه جابجایی تاکسی ازخط روستا به خط شهر زیارت

7.020.000

8.450.000

8.450.000

11

حق امتیازخودروهای مسافربر شخصی جهت خطوط فرعی (یکسال)

1.236.000

1.485.000

1.485.000

5
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شرح خدمات

مصوب سال1399

پیشنهادی سال
1400

مصوب سال
1400

تبصره :1کلیه موارد موجود در نامه شماره  96/2/30-1757سازمان حمل و نقل همگانی در خصوص بهای خدمات ساالنه پروانه فعالیت ناوگان دیزل نیز قبال به
تصویب شورای محترم اسالمی شهر شیروان رسیده است مورد تایید می باشد.
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تبصره :2ردیف های  6 ،5و  7جدول فوق از شرکت های ارایه دهنده خدمات سرویس مدارس دریافت می گردد

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی
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72

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
-بهای خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی–پارکینگ و پارکبان(بجز پارکینگ پارکهای سطح شهر)

طریق محاسبه بهای خدمات
نرخ مصوب در سال99
رديف

Formatted: Font color: Black

شرح خدمات

مسقف

غيرمسقف

مسقف

غيرمسقف

مسقف

غيرمسقف

1

موتورسیکلت

20.000

25.000

22.000

28.000

22.000

28.000

2

سواری و وانت

45.000

35.000

55.000

45.000

55.000

45.000

3

مینی بوس ،خاور و کامیونت

75.000

60.000

90.000

72.000

90.000

72.000

4

اتوبوس،تریلی ،کامیون

90.000

70.000

11.000

85.000

11.000

85.000

تبصره  :1نرخ های فوق جهت نگهداری یک شبانه روز ( 24ساعت) وسیله نقلیه می باشد.
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نرخ پيشنهادي سال1400

نرخ مصوب شورا در سال 1400

تبصره  :2ضمنا برابر مصوبه فوق مدیر یا مسئوالن توقف گاهها و پارکینگ ها  %5ازکل مبالغ دریافتی را بعنوان عوارض بهاء خدمات به نیابت از
.
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شهرداری کسر و هر  15روز یکبار بحساب شهرداری واریز نمایند .
تبصره:3پارکینگ پایانه مسافربری شهرداری شیروان جزء پارکینگ های غیر مسقف می باشد
بهای خدمات پارکبان
نرخ مصوب شورا در سال99

نرخ پيشنهادی در سال 1400

نرخ مصوب در سال 1400

1

نیم ساعت اول

رایگان

رایگان

رایگان

2

نیم ساعت دوم

10.000

12.000

12.000

3

به ازای هر ساعت اضافه

10.000

12.000

12.000

رديف

شرح خدمات

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی–جرایم مربوطه
مبلغ جریمه مصوب در سال  ( 99به ریال) مبلغ جریمه مصوب سال(1400به ریال)

ردیف

مرحله اول

مرحله دوم مرحله سوم مرحله اول

مرحله دوم مرحله سوم

نوع خدمات
جرائم مربوط به عدم رعایت ضوابط آیین نامه تاکسیرانی:
سپردن پروانه تاکسرانی متعلق به خود جهت تاکسرررانی برره غیررر ،رعایررت شررنونات
اسالمی و اجتماعی که برابر دستورالعمل ارائه شده ،انجام کشیکهای محولرره ،رعایررت
نرخهای مصوب ،عدم نصب کد شناسایی راننده داخل اتوموبیل و بر روی شیشه عقب
1

خودرو ،استفاده ازتابلو ( خارج از سرویس)،خروج بدون مجوزاز محدوده ای از شهر یا
مسیر که برای تاکسیرانی با تاکسی که مشخصات آن در پروانه تاکسیرانی قید گردیرره

450/000

550/000

700/000

500/000

800/000

600/000

است،نصب لوازم و اشیای غیر مجاز در،رنگ آمیزی خط کشی عالئم و قابل نقرروش در

بدنه و ظاهر تاکسی،انجام در نوبتو شیفت معین شده در پروانه،انجام سررویس
مشخص شده در پروانه،تاکسی به فردی که فاقد مجوز،نرساندن مسرافر بره
مقصد
2

جریمه عدم اجرای تعهددر خصوص نقل و انتقال پیش ازموعد تاکسی ت برای هر سال

3

انجام خدمت درمسیرمعین شده درپروانه

7.000.000
450/000

550/000

8.000.000
650/000

500.000

.600/000

700.000

بهره برداری از تاکسی زمانکیه پروانه بهره برداری توسط مراجع ذیربط طبق مقررررات
اخذ یا بطور موقت تا صدور پروانه بهره برداری جدید باطل شده است.
4

450/000

550/000

650/000

500.000

.600/000

700.000

اعالم نکردن علت عدم ارائه سرویس ظرف مدت  48ساعت از تاریخ توقف تاکسی برره
شهرداری و سازمان
5

عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال( موجود در پروانه تاکسی رانی) ظرف

350/0000

550/000

650/000

500.000

.600/000

700.000

6

نداشتن برگ معاینه معتبر اتومبیل که توسط مراجع ذیصالح صادر شود

350/000

550/000

650/000

500.000

.600/000

700.000

7

عدم استفاده از تاکسی متر

450/000

550/000

650/000

500.000

.600/000

700.000

8

عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی

450/000

550/000

660/000

500.000

.600/000

700.000

9

عدم استفاده از لباس فرم توسط رانندگان هنگام ارائه سرویس

450/000

550/000

650/000

500.000

.600/000

700.000

 24ساعت به شهرداری و تاکسیرانی از تاریخ تحویل تاکسی به راننده

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

خدمات :بهای خدمات سازمان حمل ونقل همگانی–جرایم مربوطه(ادامه)
مبلغ جریمه مصوب در سال( 99به ریال) مبلغ جریمه مصوب سال(1400به ریال)

ردیف

مرحله اول

مرحله دوم مرحله سوم مرحله اول

مرحله دوم مرحله سوم

نوع خدمات
10

انجام خدمت در مکان و زمان تعیین شده توسط شهرداری و سازمان بر اسراس

450/000

550/000

650/000

500.000

600.000

700.000

450/000

550/000

650/000

500.000

600.000

700.000

7000

-

-

100.000

-

-

13

جریمه تاخیرتمدیدکارت موقت تاکسیرانی برای تمام فعاالن حوزه حمل ونقل غیراز بند

300 000

400 000

550 000

360.000

480.000

660.000

14

جریمه عدم اجرای تعهددرخصوص درنقل انتقال بیش ازموعدتاکسی ت برای هرسال

5500000

-

-

6.600.000

-

-

11
12

برنامه حمل و نقل عمومی
رانندگی با تاکسی در زمانی که مجوز فاقد اعتبار است
جریمه تاخیرتمدیدکارتموقت تاکسیرانی برای تمام فعاالن حوزهحمل ونقررل کمترازیرک
ماه(روزشمار)

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

75

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهاءخدمات اجاره ماشین آالت شهرداری
طریق محاسبه بهای خدمات
پیشنهادی سال1400
(به ازای هر ساعت به لایر)

1

کامیون جمع آوری زباله( 8متر مکعب)

1.600.000

2.000.000

مصوب سال 1400
(به ازای هر ساعت به
لایر)
2.000.000

2

ماشین رنگ آمیزی

1.000.0000

1.200.000

1.200.000

3

ماشین جاروب ( 16متر مکعب)

0000

3.000.000

3.000.000

4

ماشین جاروب ( 6متر مکعب)

1.000.0000

1.200.000

1.200.000

5

اسکید استیر لودر (بابکت)

1.000.0000

1.500.000

1.500.000

6

نیسان کمپرسی

510.000

650.000

650.000

7

خاور کمپرسی

840.000

1.000.000

1.000.000

8

موتور جوش

510.000

700.000

700.000

1.400.000

1.900.000

1.900.000

1.300.000

1.300.000
1.100.000
1.560.000

ردیف

Formatted: Font color: Black

مصوب سال99
(به ازای هر ساعت به لایر)

شرح

9

کامیون با ظرفیت  14تن

10

کامیون با ظرفیت  26تن (کشنده)

950.000

11

جرثقیل  5تنی

780.000

1.100.000

12

لودر چینی

1.200.000

1.560.000

13

لودر 5000هپکو

1.600.00

2.100.000

2.100.000

14

بیل مکانیکی  912چرخ الستیکی

1.450.000

2.175.000

2.175.000

15

بیل بکهو

1.100.000

1.450.000

1.450.000

16

گریدر

1.630.0000

2.120.000

2.120.000

17

دستگاه فینیشر آسفالت

1.900.000

2.500.000

2.500.000

18

کمپرسور بادی هر ساعت

340000

450.000

450.000

19

تانکر آب با آب بهای مصرفی داخل شهر

2.000.000

2.600.000

2.600.000

20

لیفتراک

2.300.000

3.000.000

3.000.000

20

کرایه حمل مصالح به ازای هر متر مکعب

93.000

130.000

130.000

22

غلتک CG

550.000

720.000

720.000

23

غلتک کششی و خودرو

1.150.000

1.500000

1.500000

24

لیفتراک

2.300.000

3.000.000

3.000.000

25

کرایه حمل مصالح به ازای هر متر مکعب در داخل
محدوده شهر

107.000

140.000

140.000

تبصره :به هیچ یک از ردیف های مربوط به این تعرفه بهای خدمات تخفیف تعلق نمی گیرد.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

76

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهاء خدمات محصوالت تولید شده تاسیسات شهرداری

طریق محاسبه بهای خدمات:
ردیف

شرح

مصوب سال 99
(لایر)
طبق نرخ اعالم شده از
سازمان صنایع و معادن
طبق نرخ اعالم شده
ازسازمان صنایع ومعادن

1

فروش ماسه دوبار شور هر مترمکعب
براساس هرمتر مکعب

2

فروش گراویه هر متر مکعب براساس
هرمتر مکعب

3

فروش مصالح بیس براساس هر متر
مکعب

4

فروش ماسه شکسته هر متر مکعب

طبق نرخ اعالم شده از
سازمان صنایع و معادن

5

ماکادام

6

آسفالت تراش(متر مکعب)

7

فروش مخلوط در هر متر مکعب

8

فروش ماسه بادی هر متر مکعب

9

فروش قلوه سنگ هر متر مکعب

پیشنهادی سال 1400
(لایر)
طبق نرخ اعالم شده از سازمان صنایع و معادن
طبق نرخ اعالم شده ازسازمان صنایع
ومعادن
براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

طبق نرخ اعالم شده از سازمان صنایع و معادن

مصوب سال 1400
(لایر)
طبق نرخ اعالم شده از
سازمان صنایع و معادن
طبق نرخ اعالم شده
ازسازمان صنایع
ومعادن
براساس نرخ تمام شده
شهرداری
طبق نرخ اعالم شده از
سازمان صنایع و معادن

طبق ضریب افزایش صنعت و
معدن

طبق ضریب افزایش صنعت و معدن

طبق ضریب افزایش
صنعت و معدن

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

طبق نرخ اعالم شده از

طبق نرخ اعالم شده از سازمان صنایع و معادن

سازمان صنایع و معادن
طبق نرخ اعالم شده از

طبق نرخ اعالم شده از سازمان صنایع و معادن

سازمان صنایع و معادن
طبق نرخ اعالم شده از

طبق نرخ اعالم شده از
سازمان صنایع و معادن
طبق نرخ اعالم شده از
سازمان صنایع و معادن

طبق نرخ اعالم شده از سازمان صنایع و معادن

سازمان صنایع و معادن
10

فروش پازل  40*30ساده هر مترمربع

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

11

فروش پازل رنگی 40*30هر
مترمربع

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

12

دال روی مزار هر عدد 60*40

براساس نرخ تمام شده

براساس نرخ تمام شده شهرداری

13

پازل برگی و آجری و ذوزنقه ای
(مشکی)

14

پازل برگی و آجری(رنگی)

15

فروش دال بتن مسلح به ازاء هر متر
مربع با ضخامت  15سانتی متر

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

شهرداری
براساس نرخ تمام شده

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

شهرداری
براساس نرخ تمام شده

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

شهرداری
براساس نرخ تمام شده

طبق نرخ اعالم شده از
سازمان صنایع و معادن

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

شهرداری

تبصره :1کلیه بهای خدمات مربوط به واحد عمران به هیچ عنوان مشمول تخفیف نمی گردد .

براساس نرخ تمام شده
شهرداری
.

تبصره:2در صورت افزایش یا کاهش قیمت قیر با کسب مجوز از شهردار و شورای محترم شهر مبلغ پیشنهادی قابل اصالح می باشد

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات :بهاء خدمات محصوالت تولید شده تاسیسات شهرداری(ادامه)

مصوب سال 99
(لایر)

ردیف

شرح

16

فروش جدول  50*30هر
عدد

17

فروش جدول  50*50هر
عدد

18

فروش جدول  60*30هر
عدد

19

فروش جدول  40*20هر
عدد

شهرداری

20

فروش آسفالت در کارخانه(
هرتن)

متغیر وابسته به قیمت
قیر

21

پخش آسفالت هر تن با
دستگاه

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

22

زیر سازی برای آسفالت هر
متر مکعب تا عمق 15
سانتی متر (زیراساس)

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

23

زیرسازی برای آسفالت تا 15
سانتی به ازاء هر متر مکعب
(اساس)

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

24

موزاییک هر متر مربع

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

25

پازل ذوزنقه هر متر مربع

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده

پیشنهادی سال 1400
(لایر)
براساس نرخ تمام شده شهرداری

شهرداری
براساس نرخ تمام شده

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

شهرداری
براساس نرخ تمام شده

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

شهرداری
براساس نرخ تمام شده

مصوب سال 1400
(لایر)

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده شهرداری

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

متغیر وابسته به قیمت قیر

متغیر وابسته به
قیمت قیر
براساس نرخ تمام شده
شهرداری
براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده
شهرداری

براساس نرخ تمام شده
شهرداری
براساس نرخ تمام شده
شهرداری

تبصره :1کلیه بهای خدمات مربوط به واحد عمران به هیچ عنوان مشمول تخفیف نمی گردد

.

تبصره:2در صورت افزایش یا کاهش قیمت قیر با کسب مجوز از شهردار و شورای محترم شهر مبلغ پیشنهادی قابل اصالح می باشد

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری
مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

شماره و تاریخ مصوبه:
ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

78

تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

بهای خدمات عوارض آسفالت شکافی ،حفاری ها و روکش آسفالتردیف

Formatted: Font: 10 pt, Font color: Black, Complex Script
Font: 10 pt
Formatted: Font: 10 pt, Bold, Font color: Black, Complex
Script Font: 10 pt, Bold
Formatted: Font: 10 pt, Bold, Font color: Black, Complex
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شرح

مصوب سال99
( به ریال)

پیشنهادی سال1400
(به ریال)

مصوب سال 1400
( به ریال)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

390.000

390.000
1.470.000

1

حفاری و مرمت مسیر آماده سازی شده درالیه
زیراساس-به ازاءهرمترمربع

2

حفاری و مرمت مسیر آماده سازی نشده درالیه خاکی-
به ازاءهرمترمربع

390.000

3

حفاری و مرمت مسیر آماده سازی شده درالیه اساس-
به ازاءهرمترمربع

1.470.000

1.470.000

4

حفاری و مرمت مسیر آسفالت تا عمق  60سانتی متر –
به ازاءهرمترمربع

2.000.000

2.373.000

2.373.000

5

حفاری و مرمت مسیر پیاده رو با پازل تا عمق  20سانتی
متر -به ازاءهرمترمربع

1.150.000

1.240.000

1.240.000

6

حفاری و مرمت مسیر پیاده رو با آسفالت تا عمق 20
سانتی متر -به ازاءهرمترمربع

750.000

890.000

890.000

7

تخریب و خسارت به الیه آسفالت  -به ازاءهرمترمربع

410.800

487.000

487.000

8

کارکرد غلطک آهن کوچک آسفالت در هر ساعت

578.500

752.000

752.000

9

برش آسفالت با کاتر هر متر طول

101.400

132.000

132.000

تبصره:1ردیف مربوط به تخریب و خسارت به الیه آسفالت و موزائیک در خصوص معابر آسفالت و موزائیک با عمر کمتر از  5سال با آسفالت ها و

موزائیک دست نخورده

مشمول ادارات خدمات رسان می گردد و به کل مساحت معبر مورد نظر تعلق می گیرد.در صورت حفاری به صورت نقطه ای خسارت  5برابر محاسبه خواهد شد

تبصره :2حفاری و مرمت مسیر اساس و آسفالت به ازای هر  10سانتی متر افزایش عمق  195.000ریال محاسبه می شود.

تبصره:3
تبصره  :4عوارض

عوارض حفاری اشخاص حقوقی ،شرکت ها ،ادارات و سازمان ها به هیچ عنوان مشمول تخفیف کلی یا موردی نمی گردد.

حفاری بر اساس آخرین فهرست بهای پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر محاسبه گردیده و با اعالم فهرست بهای جدید محاسبات نیز بر همان اساس تغییر خواهد
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یافت واحد عمران موظف است در اولین فرصت نسبت به تهیه قیمت های جدید و دریافت مصوبه از شورای محترم اسالمی اقدام نماید.
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تبصره  :5شرکت حفاری متعهد میباشد برنامه طبق زمان بندی نسبت به تکمیل عملیات حفاری برابر مجوز حفاری اقدام نماید در صورت عدم اجرای عملیات(مرمت آسفالت،برش آسفالت  ،جمع
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سال 99

سال 98

آوری نخاله و  )...شهرداری نسبت به مرمت حفاری اقدام نموده ومبلغ براورد با  %35افزایش به آن اداره ابالغ خواهد نمود
تبصره  : 6در صورتی شرکت های خدماتی (آب و فاضالب ،برق،و مخابرات) نسبت به مرمت و مرمت حفاری های انجام شده اقدام نمایند بابت ص دور مجوز حفاری و نضارت از سوی شهرداری مبلغ
325.000ریال به ازاء هر متر مربع به حساب شهرداری واریز نماید
تبصره : 7هزینه تمدید مجوز از تاریخ انقضاء مجوز به ازاء هر روز %5بهای صدور مجوز می باشد چنانچه شرایط اجرای کار توسط شهرداری و حوادث غیر مترقبه متوقف گردد مشمول هزینه تمدید نمی گردد

تبصره : 8دستگاه های خدمات رسان که متقاضی اجرای ترمیم هستند می بایست مطابق نظر شهرداری تضمین حسن انجان کار به مدت سه سال را تهیه و به شهرداری تسلیم نمایند.
تبصره  :9رعایت موارد ایمنی محل حفاری بر عهده شرکت ها و ادارات خدمات رسان می باشد و پروژه هر گونه حادثه و سانحه اعم جانی و مالی بر عهده شرکت مربوطه بوده و شهرداری هیچ گونه
مسولیتی در قبال آن نخواهد داشت.همچنین شرکتها و ادارات خدمات رسان جهت حفاری در معابر عمومی ملزم به ارائه بیمه مسولیت مدنی به شهرداری می باشند
تبصره : 10در خصوص حفاری در پیاده رو با عمر کمتر از هشت سال چناچه پیاده رو فاقد نوار بت مرمت باشد هزینه به صورتروکش(کل عرض پیاده رو در طول حفاری) به شهرداری پرداخت می
گردد .چناچه پیاده رو دارای نوار حفاری شده با مرمت شده می باشد هزینه مرمت قسمت حفاری شده را به شهرداری پرداخت نماید

پیشنهاد دهنده  :شهرداری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
بهای خدمات شهر سازی و امالک تغییر نام مالکیتپیشنهادی سال 99
(به ریال)

پیشنهادی سال1400
(به ریال)

مصوب سال 1400
(به ریال)

1

بهاءخدمات صدورپروانه المثنی

1.500.000

2.000.000

2.000.000

2

تغییرنام پروانه مسکونی

1.100.000

1.500.000

1.500.000

3

تغییر نام پروانه تجاری

1.500.000

2.000.000

2.000.000

ردیف

شرح

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

مرجع تایید کننده :فرمانداری

بهای خدمات :کارشناسی استعالمات شهرداری
شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400

ردیف

مصوب سال 99
(به ریال)

شرح

1

بهاء خدمات کارشناسی استعالمات عرصه و اعیان

2

بهاء خدمات کارشناسی استعالمات خارج از محدوده

3

بهاء خدمات کارشناسی استعالمات صدور پروانه

4

بهاء خدمات کارشناسی تعیین بر و کف امالک فاقد پروانه

5

پیشنهادی سال
1400
(به ریال)

مصوب سال
1400
(به ریال)

700.000

910.000

910.000

1.050.000

1.365.000

1.365.000

800.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.300.000

1.300.000

هزینه کارشناسی پرونده های قابل طرح درکلیه کمیسیونهای شهرداری
(تجدیدنظرماده صدوکمیسیون نرخگذاری–ماده-77بند  20ماده 55
به غیرازکارشناسی اولیه)...

800.000

1.000.000

1.000.000

6

هزینه کارشناسی پرونده های قابل طرح درجلسه کمیته فنی و ماده 5

1.200.000

1.560.000

1.560.000

7

هزینه کارشناسی نقشه برداری

2.000.000

2.600.000

2.600.000

8

کارشناسی ادارجات ومدارس و بانکهای وموسسات غیر دولتی

6.000.000

7.800.000

7.800.000

9

هزینه بهای خدمات تعیین نقاط  utmامالک

2.000.000

2.600.000

2.600.000

10

هزینه کمیته مشورتی تملک و بازگشائی معابر

1.000.000

1.300.000

1.300.000

تبصره :1کارشناسی عرصه تا 200متر به مبلغ تعرفه ردیف یک جدول فوق جدول فوق مازاد  200متر به ازای هر متر 5000ریال و کارشناسی اعیان تا  120متر
مبلغ تعرفه ردیف یک جدول فوق مازاد 120به ازای هر متر  5000محاسبه می گردد.
تبصره :2کارشناسی عرصه تا 200متر مربع و اعیان تا 120متر مربع بر مبتای جدول فوق و مازاد بر آن به ازاء هر متر مربع 5.000ریال اضافه می گردد به
استثناء ردیف 10-6-5
تبصره:3کارشناسی کمیته مشورتی برای مرحله اول برابر تعرفه ردیف 10و برای مرحله دوم 2.500.000ریال و مرحله سوم 4.000.000و بیشتر از سه مرحله
موضوع قابل طرح در کمسیون نمی باشد.

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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عوارض نقل و انتقال مغازه های سرقفلی واگذار شده توسط شهرداری( %3سه)

81

ارزش کارشناسی روز سرقفلی مغازه بعالوه اجاره سالیانه

یک سال آینده به نرخ کارشناسی مغازه محاسبه و دریافت می گردد.
اجاره مغازه های سرقفلی واگذار شده در پاساژ شهرداری و میدان تره بار بصورت ساالنه براساس نرخ کارشناسان محاسبه و از مالکان
سرقفلی دریافت گردد.
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شماره و تاریخ:
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مرجع تایید کننده :فرمانداری

-بهای خدمات :استرداد وجوه دریافتی

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
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طریق محاسبه بهای خدمات
Formatted: Font color: Black
Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: B
Nazanin
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color:
Black, Complex Script Font: Times New Roman
Formatted: Font color: Black, Complex Script Font: B
Nazanin
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Font color:
Black, Complex Script Font: Times New Roman

طریق محاسبه بهای خدمات:
در صورت انصراف متقاضیان از گواهی های درخواستی از بابت ادامه ارائه خدمات نسبت به عودت و استرداد وجوه واریزی آنها به غیر از عوارض کارشناسی و
نوسازی و جرایم کمیسیون ماده صد آتش نشانی –فضای سبز –آموزش و پرورش و خزانه که قابل عودت نمی باشد سایر پرداختیها با کسر  %5از مبلغ قابل عودت
می باشد.
تبصره  -1استرداد وجوه برای تقلیل زیربنا فقط در صورت اخذ مجوز اصالحیه امکان پذیرخواهد بود.
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مرجع تایید کننده :فرمانداری
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بهای خدمات :بهاءخدمات خارج ازمحدوده خدماتی شهر
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.12

-1هر گونه مجوز تغییر کاربری با کسب مجوز از اداره امور اراضی و تائید کمیسیون ماده  5اقدام می گردد.
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-2شهرداری بابت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهر هیچ گونه عوارض دریافت نمی نماید و به استناد دستورالعمل شماره
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 90/8/28 -41/42/16551استانداری تعیین بهای خدمات تعییر کاربری به عهده سازمان جهاد کشاورزی بوده و جبران خسارت مساحت واقع در طرح
تعریض در این محدوده به عهده سازمان مذکور بوده و شهردرای هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد .
-3با توجه به اینکه به غیر از کاربری فضای سبز –سایر کاربریهای خدماتی به منزله کسب درآمد ،تولید و خدمات بوده باعث افزایش ارزش ملک می
گردد لذا بابت بهاء خدماتی  40pبه میزان عرصه سطح اشغال محاسبه می گردد.
-4عوارض بنای احداثی بر اساس فرمول محدوده خدماتی و بر اساس قیمت منطقه ای دارایی خارج از محدوده به میزان زیر بنای

احداثی محاسبه
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تبصره:کلیه درآمدهای حاصل از بهای خدمات در حریم شهر براساس تبصره  3ماده  99در حریم شهر هزینه گرددو
=Pقیمت منطقه ای دارایی
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
شرح خدمات

ردیف

پیشنهادی سال 1400

مصوب سال 1399

1

قیمت پایه اجاره بهای دکه ها ،غرفه ها و کافی شاپ های داخل پارکها

2

قیمت پایه اجاره بهای دکه ها ،غرفه ها و کافی شاپ های در محدوده

با ده درصد افزایش نسبت به

میادین ،معابر  ،پیاده روها ،تاسیسات و امکان مربوط به شهرداری و ...

آخرین نرخ کارشناسی رسمی

آخرین نرخ کارشناسی رسمی

نرخ کارشناسی

مصوب سال 1400
نرخ کارشناسی

دادگستری سال 1399
نرخ کارشناسی

نرخ کارشناسی

دادگستری سال 1399
3

قیمت پایه اجاره بهای پارکینگ پارک کوثر

4

قیمت پایه اجاره بهای محل نصب قصر بادی با مساحت استاندارد به ازای

با ده درصد افزایش نسبت به

هر متر مربع

آخرین نرخ کارشناسی رسمی

با ده درصد افزایش نسبت به

نرخ کارشناسی

نرخ کارشناسی

آخرین نرخ کارشناسی رسمی
دادگستری سال 1399
نرخ کارشناسی

نرخ کارشناسی

دادگستری سال 1399
5

قیمت پایه اجاره بهای محل نصب دستگاه موزیکال به ازای هر دستگاه

6

قیمت پایه اجاره بهای ماشین شارژی به ازای هر ماشین

7

قیمت پایه اجاره بهای محل بازی کودکان به ازای هر متر مربع

8

قیمت پایه اجاره بهای سایر مکانها و ...

با ده درصد افزایش نسبت به

نرخ کارشناسی

نرخ کارشناسی

آخرین نرخ کارشناسی رسمی
دادگستری سال 1399
با ده درصد افزایش نسبت به

نرخ کارشناسی

نرخ کارشناسی

آخرین نرخ کارشناسی رسمی
دادگستری سال 1399
با ده درصد افزایش نسبت به

نرخ کارشناسی

نرخ کارشناسی

آخرین نرخ کارشناسی رسمی
دادگستری سال 1399
با ده درصد افزایش نسبت به

نرخ کارشناسی

نرخ کارشناسی

آخرین نرخ کارشناسی رسمی
دادگستری سال 1399

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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بهای خدمات  :آماده سازی

رديف

عنوان

1

بهاء خدمات شهری(در محدوده شهر

پيشنهادي در سال99
به(ريال)

مصوب شورا
پيشنهادي سال 1400

230.000

1400

بر اساس فهرست
بها1400

بر اساس فهرست
بها1400

به ازاء هر متر مربع )
2

بهاء خدمات شهری( خارج از محدوده واقع در
محدوده طرح ورودی های چهار گانه به ازاء هر متر

230.000

بر اساس فهرست
بها1400

بر اساس فهرست
بها1400

مربع)
3

بهاء خدمات شهری( خارج از محدوده واقع در حریم
شهربه ازاء هر متر مربع)

بعهده مالک می باشد

بعهده مالک می باشد

کلیه اراضی که به تشخیص شهرداری نیاز به تهیه طرح آماده سازی دارند و اجرای آماده سازی (برابر مواد  21تا  26قانون آیین نامه زمین شهری)
پس از تهیه طرح و تصویب اداره راه و شهرسازی باید توسط مالک اجراو شهرداری جهت اجرای آماده سازی هیچ گونه مسنولیتی ندارد و عوارض
اخذ نمی گردد و شهرداری بایستی چک ضمانت برابر ارزش فهرست بها با مهلت شش ماهه اخذ نماید و پس از اجرا توسط مالک چک مذکور
عودت شود .در غیراینصورت برابر تعرفه مذکور هزینه آن اخذ می گردد .
سایر امالک خارج از بندهای مذکور و امالکی که طبق ماده  101تقاضای تفکیک دارند مشمول پرداخت عوارض و هزینه مذکور می گردند..
تبصره :شهرداری مکلف است کلیه عوارض و بهای خدمات دریافتی در تمام کاربریها ی در خارج ای محدوده قانونی باید در حریم شهر هزینه گردد

شماره و تاریخ:

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان
مرجع تایید کننده :فرمانداری

شهرداری شیروان
شاهرخ شاهرخی

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری
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تعرفه بهای خدمات شهرداری شیروان سال1400
نام بهای خدمات :بهای خدمات حق کارشناسی و بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده در دفاتر و شهرداری
عوارض بازدیدکارشناس فنی و مهندسی شهرداری از محل برای درخواست انواع مجوز و گواهی برای هر نوبت به شرح جدول زیل می باشد
نوع فعالیت
تشکیل
پرونده و
پیگیری

عوارض ( 1399ریال)

پیشنهادی عوارض
( 1400ریال)

297.000

386.000

386.000

.1.560.000

2.010.000

2.010.000

تا حد 500متر

288.000

380.000

380.000

501متر مربع تا 1000متر مربع

372.000

490.000

تشکیل پرونده و ثبت درخواست پیگیری و پاسخگویی(از دریافت تا تحویل
مجوز به مالک)
استعالم دفترخانه بابت بازدید یک واحد
عرصه با کاربری مسکونی

بیش از 1001متر مربع

عرصه با کاربری اداری

عرصه با کاربری صنعتی

612.000

800.000

800.000

3.120.000

4.000.000

تا حد 100متر مربع

372.000

490.000

490.000

از 101متر مربع تا 200متر مربع

492.000

640.000

640.000

از 201متر مربع به باال

612.000

760.000

760.000

984.000

1.300.000

1.300.000

از 501متر مربع به باال

1.200.000

1.600.000

1.600.000

استعالم دفترخانه بابت بازدید یک واحد

3.120.000

4.100.000

4.100.000

تا حد 1000متر مربع

1.200.000

1.600.000

1.600.000

تا حد 500متر مربع

از 1001به باال
استعالم دفترخانه بابت بازدید یک واحد
بازدید از
عرصه(امالک
فاقد اعیانی)

تا حد 250متر مربع
اعیانی با کاربری مسکونی

492.000
744.000
984.000

1.300.000

1.300.000

از 1001متر مربه به باال

1.476.000

1.920.000

1.920.000

استعالم دفترخانه بابت بازدید یک واحد

7.800.000

10.150.000

10.150.000

251متر مربع تا 500متر مربع

تا حد 100متر مربع

492.000

640.000

640.000

از 101متر مربع تا 200متر مربع

864.000

1.130.000

1.130.000

1.200.000

1.600.000

1.600.000

تا 500متر مربع

1.200.000

1.600.000

1.600.000

از 501متر مربع به باال

1.476.000

1.920.000

1.920.000

استعالم دفترخانه بابت بازدید یک واحد

7.800.000

10.150.000

10.150.000

تا حد 100متر مربع

1.476.0000

1.920.000

1.920.000

از 1001به باال

1.270.000

1.700.000

46.000

60.000

60.000

26.400

35.000

35.000

صدور فیش های نوسازی و مشاغل

پیشنهاد دهنده  :شهرداری

1.700.000

شماره و تاریخ:

مرجع تصویب کننده :شورای محترم اسالمی شهر شیروان

شماره و تاریخ مصوبه:

مرجع تایید کننده :فرمانداری

شاهرخ شاهرخی

372.000

490.000

490.000

640.000

صدور فیش نوسازی ،مشاغل

شهرداری شیروان

2.240.000

3.000.000

1.000.000

از 201متر مربع به باال

اعیانی با کاربری صنعتی

188.000

188.000
3.000.000
640.000

از 751متر مربع تا 1000متر مربع

اعیانی با کاربری اداری

144.000

1.000.000

از 501متر تا 750متر مربع

اعیانی با کاربری تجاری

490.000
4.000.000

استعالم دفترخانه بابت بازدید یک واحد
عرصه با کاربری تجاری

مصوب عوارض
( 1400ریال)

ضمانت اجرای وصول  :کمیسیون ماده77

رئیس شورای شهر شیروان
نجفعلی روشن

نماینده وزارت کشور
علی ذوالفقاری

