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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

  کاربريها درکلیه فاضالب و شهری زباله های سازی رها به مربوطبهای خدمات   

 زباله هاي دفن و حمل جمع آوري، جهت روز شبانه در را مشخصی ساعات عمومی، فرهنگسازي و شهروندان به ومطلوب بهینه خدمات ارائه جهت مهدیشهر شهرداري

 ساعات رعایت بدون دارند، باال حجم با زباله تولید در را سزایی به نقش که وکسبه مدارس ادارات، نهادها، از برخی راستا این در .است نموده اطالع رسانی شهري

 از جلوگیري لذاجهت .است شده شهري آلودگیهاي و بیماریها انواع انتشار و رشد باعث که مینمایند، گذرها کنار در خود فاضالبهاي و زباله ها رهاسازي به اقدام مشخصه

 .شد خواهد متخلفین حال شامل ذیل جریمه هاي اقدامات چنین

 در معابر و کانالهای جمع آوری و هدايت  (ازمسکونی غیر) کاربری درهرنوع شهری زباله های رهاسازی بهای خدمات :الف
 .آن تکرار عدم بر مبنی کتبی اخطاریه ارسال و صدور :اول بار در تخلف

 .نظر مورد حرفه قیمت برابر عوارض پسماند یکساله تعرفه %05 معادل جریمه و کتبی اخطاریه ارسال و صدور :دوم بار در تخلف

  .نظر مورد حرفه قیمت برابر عوارض پسماند یکساله تعرفه کل معادل جریمه و کتبی اخطاریه ارسال و صدور :سوم بار در تخلف

 دوبرابر تعرفه حمل و دفن زباله  و تخلف در بار پنجم پلمب مغازه به مدت دو هفته: تخلف در بار چهارم 

  شوارع و معابر سطح در (غیرازمسکونی)...و وصنعتی اداری تجاری واحدهای فاضالب رهاسازیبهای خدمات  :ب

 .مربوطه فاضالب رهاسازي عدم بر مبنی کتبی اخطاریه ارسال و صدور :اول بار در تخلف

 .ریال 0،555،555 واخذ مبلغ مجدد کتبی اخطاریه ارسال و صدور ، (ماهه یک) شده تعیین مدت در نظر مورد تخلف رفع عدم و تکرار درصورت :دوم بار در تخلف

 .ریال 8،555،555 مبلغ اخذ و مجدد کتبی اخطاریه ارسال و صدور، (ماهه یک) شده تعیین مدت در نظر مورد تخلف رفع عدم و تکرار صورت در :سوم بار در تخلف

  شوارع و معابر سطح در مسکونی واحدهای فاضالب رهاسازیبهای خدمات  :ج

 .مربوطه فاضالب رهاسازي عدم بر مبنی کتبی اخطاریه ارسال و صدور :اول بار براي

 .ریال2،555،555 مبلغ واخذ مجدد کتبی اخطاریه ارسال و صدور ، (ماهه یک) شده تعیین مهلت در نظر مورد تخلف رفع عدم و تکرار درصورت :دوم بار براي

 .  ریال3،555،555 مبلغ واخذ مجدد کتبی اخطاریه ارسال و صدور ، (ماهه یک)شده تعیین مهلت در نظر مورد تخلف رفع عدم و تکرار درصورت :سوم بار براي

 و استحفاظی درحوزه شهرداري ازطریق شده تعبیه فیشهاي طی ومبالغ پذیرفته صورت مربوطه هماهنگی با اجرائیات اداره مامورین توسط اخطاریه وصدور شناسایی :1تبصره

  .شد خواهد برخورد مقررات برابر متخلفین وبا بوده ممنوع خصوص دراین نقد وجه هرگونه وصول میگردد، واریز مربوطه حساب به

 به را مربوطه پرونده شهرداري ماه، یک مدت در مشکل رفع عدم و (سوم اخطار) اخطاریه آخرین تحویل درصورت و میباشد ماه یک هراخطاریه زمان مدت :2تبصره

 .نماید می ارجاع ها شهرداي قانون 00 ماده 25 بند کمیسیون
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 میزان بدهی بند هاي فوق در صورت عدم وصول یکبار در سال بعنوان بدهکاري در پرونده مالک منظور خواهد شد : 3تبصره

  معبر سد رفعبهای خدمات  **

 :شد خواهد رفتار ذیل شرح به نمایند، معبر سد به اقدام … و بارها وانت یا دستی چرخهاي وسیله به عمومی معابر در کاال عرضه قبیل از عنوان هر به که کسانی با :1 ماده

 دوم بار براي و ریال 555/055/1 مبلغ اول بار براي نمایند، می معبر سد به اقدام که کسانی از شهرداري معبر سد مامورین توسط اموال توقیف صورت در :1 تبصره

ریال و مرحله دوم  555/555/1د و براي کسبه بار اول ش خواهد دریافت متخلف از معبر سد رفع خدمات بهاي عنوان به ریال5/000/000 سوم بار براي و ریال555/055/2

 .در صورت ادامه مبلغ توسط شهردار تعیین می گردد ریال اخذ خواهد شد و555/555/2ریال و مرحله سوم 555/055/1

 و اقدام فوق تبصره طبق مبلغ پرداخت به نسبت روز 0 مدت ظرف بایست می گردیده، ضبط معبر سد با مقابله مامورین توسط کاالهایشان که افرادي :2 تبصره

 دریافت متخلف از انبارداري هزینه عنوان به ریال 555/055 مبلغ روزانه مقرر مدت مهلت ظرف در اقدام عدم صورت در. نمایند اقدام خود کاالهاي ترخیص به نسبت

 .شد خواهد

 به اجرائیات مامور امضاي جلسه، صورت امضاي از مالک استنکاف صورت در برسد، اجناس مالک تایید به باید جلسه اي صورت طی شده ضبط کاالهاي :3 تبصره

 .بود خواهد تاییدکافی منظور

 اقدام ترخیص به نسبت و مراجعه خویش کاالهاي تحویل جهت ساعت 24 مدت ظرف میبایست متخلف باشد شدنی فاسد مالک شده ضبط کاالهاي چناچه :4 تبصره

 .بود و شهرداري هیچ گونه مسئولیتی پیرامون این موضوع نخواهد داشت خواهد کاال صاحب متوجه آن جانبی عواقب و تعلل از حاصله زیانهاي صورت این غیر در نماید،

 .نمایند ارائه شهرداري به معبر سد ایجاد در تکرار عدم بر مبنی نامه اي تعهد میبایست متخلفین :0 تبصره

  .شد خواهد خورد بر آنها با ذیل شرح به شوند معبر سد موجب ساختمانی، نخاله یا و ساختمانی مصالح نوع هر ریختن با نوع هر به که کسانیبا  :2 ماده

 توسط اول بار براي شهرداري شود، معبر سد ایجاد موجب که حفاري نوع هر از ناشی خاکبرداریهاي و معابر در ساختمانی نخاله و مصالح نوع هر ریختن :1 تبصره 

 براي آن قبال از و اقدام شهر از بیرون به مصالح تخلیه به نسبت میتواند شهرداري ف ،استنکا صورت در و ابالغ آنها به را مراتبو تعیین وقت  کتبی اخطار طی اجرائیات

 واریز شهرداري حساب به تا ابالغ، مالک به را سدمعبر رفع از حاصل عوارض عنوان به(ریال  555/555/0کامیون   ریال    555/555/4خاور   ریال  555/555/3نیسان  (سرویس هر

 (زمان پایان کاردر با تنظیم صورتجلسه و تسویه حساب )نماید

خاور ریال ، 555/555/4نیسان ویس سر هر  تخلیه در اماکن غیر مجاز در مرتبه اول به ازايدر صورت )ممنوع  در محدوده شهريغیر مجاز تخلیه نخاله هاي ساختمانی در مکانهاي :  2تبصره 

      (. افزایش اخذ میگردد% 35و در مرتبه هاي بعد با  ریال 555/555/7کامیون  ریال، 555/555/0
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

  

 در نمایند، توقیف آوري جمع را آنها ساختمانی وسایل اجرائیات واحد و داشته ساختمانی تخلف و بوده ساز و ساخت حال در که کسانی از دسته آن براي :3 تبصره

 .است بالمانع توقیفی وسایل استرداد شهرداري حساب به ریال 2،055،555 مبلغ واریز با تخلف رفع صورت

را فراهم  )روز، هفتگی(مشخص شده از سوي شهرداري بالمانع بوده وشهرداري بایستی زمینه فعالیت اشخاص در میادین  مکانهایی کهاستقرار دست فروشها و یا خودروهاي فروش کاال در  : 3ماده

 .ریال می باشد 655،555وارض روزانه آن مبلغ نماید که به صورت روزانه و سیار، محل استقرار در اختیار متقاضیان قرار گیرد که امکان تعریف اماکن عمومی از سوي اشخاص سلب شود که ع

 هزینه جرثقیل+  ریال 3،555،555ر برابر است با فرسوده در سطح شه يجمع آوري هر دستگاه خودرو  : 4ماده 

 افزایش بابت جریمه%  05با احتساب  تکرار هر کدام از تخلفات اجرائیات : 5ماده 

 (بصورت ماهیانه)  ATMدستگاه نصب  ودر سطح شهر  دکل های مخابراتینصب  تعرفه مربوط به اجاره عرصه جهت:  6 ماده

درصد به  3متر مربع افزایش متراژمیزان  05متر مربع به باال تا سقف  20ریال و از متراژ 000/550/30متر مربع به ازاي هر دکل مبلغ  20جاره عرصه در سطح پارک ها و فضاي سبز شهري تا متراژا

 .مبلغ اجاره اضافه میگردد 
 .به مبلغ اجاره اضافه میگردد ریال 000/000/1به اضاي هر یک متر مربع افزایش مبلغ  ریال و 000/500/9متر مربع ماهیانه  15تا متراژ ATMاجاره عرصه و نصب دستگاه 

 :جابجايی تاسیسات شهری
 .عوارض فوق با بدهی شهرداري تهاتر میگرددمحاسبه و در صورتیکه شرکت برق مایل به تهاتر عوارض باشد p35استفاده از اراضی و امالک عمومی جهت استقرار تیر هاي برق جدید 

 ریال 555/05قدیم هر تیر برق  استفاده از اراضی و امالک عمومی جهت استقرار تیر هاي

 .نمیکند ایجاد ذینفع شرکتهاي و ارگانها براي مالکیتی حق هیچگونه احداث، و انتقال تحت مسیر :1 تبصره

 لیکن موسسات نمیگردد، اخذ خصوص این در عوارضی هیچگونه بودن المنفعه عام دلیل به میباشند مستقر شهر سطح در که صدقات هاي صندوق کلیه از :2 تبصره

 .نمایند اخذ شهرداري از آن استقرار مکان جهت در را الزم مجوزهاي شهري مبلمان و زیباسازي جهت در میبایستی متولی

 دانشجويی خوابگاههای عوارض: 7ماده 
به ازاي هر  دهند اجاره دانشجویی خوابگاه استفاده جهت کاربري تغییر بدون را خود ملک و مکان که حقوقی و حقیقی اشخاص از تا میشود داده اجازه شهرداري به

 . نماید پرداخت شهرداري بهسالیانه  105،555دانشجو 

  .میگردد وصول و محاسبه ماه در مربع متر هر ازاي به p7معادل  آن عوارض نماید خودداري نامه اجاره یا قرارداد ارائه از مالک صورتیکه در: تبصره
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

  فنی معاينه عوارض: 8ماده 

  نماید وصولفنی  معاینهبر اساس مصوبه هیئت وزیران  وسنگین ازسبک اعم خودروها ازکلیه میشود داده اجازه شهرداري به

 .نمایند واریز شهرداري اعالمی حساب به  را مذکور مبالغ موظفند فنی معاینه مراکز

 و است نشده تنظیم آنان نام به مالکیت سند یا و اند ننموده اقدام مالکیت سند دریافت به نسبت تاکنون و اند نموده خریداري زمین شهرداري از که افرادي : 9ماده 

 .نمایند واریز شهرداري حساب به ریال2،055،555 مبلغ غیر به سند انتقال زمان در بایست می اولیه مالک نام به رسمی انتقال از قبل دارند، را غیر به واگذاري تقاضاي

 نوسازی عوارض وصول : 10ماده 

 .گردد می وصول کشور بودجه قانون اساس بر عوارض افزوده ارزش قانون 05 ماده 2 تبصره و نوسازي قانون 2 ماده استناد به

 .محاسبه میگردد3/5کت مینمایند با تائید میراث فرهنگی مهدي شهر،عوارض نوسازي با ضریب مشارتجاري و خدماتی که در طرح شهر موزه  ،نی وبراي امالک مسک: تبصره

 ها و بنیاد اسالمی انقالب نهادهای دولتی شرکتهای و ها خانه وزارت و موسسات از عوارض وصول : 11ماده 
 از و است رسیده نگهبان شوراي تایید به 18/11/63 تاریخ در اسالمی شوراي مجلس 0/11/63 جلسه مصوب عمومی محاسبات قانون 05 ماده لغو قانون مفاد به توجه با

مگر  نمی باشند معافیت مشمول فوق قانون اساس بر و نمایند پرداخت را شهرداري به متعلقه عوارض نوع هر باشند می مذکور موظف موسسات و ها وزارتخانه کلیه 1/1/64

 .اینکه در سایر قانون موضوع کشور معافیت منظور شده باشد 

 فرهنگی و هنری –اماکن تفريحی بلیط : 12ماده 
 ریال 555/155ورودي غار دربند    

 بدهیهای مؤدی و تقسیط آن:  13 ماده
 (قانون رفع موانع تولید 00بر اساس ماده )باشد می با دستور شهردار اقساط تقسیط بدهیهاي مودي بصورت یک سوم نقد و الباقی : الف 

 . ریال قابل تقسیط نمی باشد  555/555/05مبلغ زیر 

 .بازاي هر ماه میگردد دیرکرد % 2مشمول  خودرو و نوسازيتاخیر در پرداخت عوارض :  1تبصره 

 . قابل تقسیط نمیباشد 155جرائم کمیسیون ماده : 2تبصره
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 بهای خدمات شهرداری

 حفاری:  14ماده 
در مدت زمان اجراي پروژه از قبیل نظافت ، رفت و  منظور تامین هزینه هایی از قبیل هزینه هاي نظارت بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاري ، هزینه هاي اداري ، هزینه خدمات اضافی به1:

تالل در انجام وظایف شهرداري هزینه اي جهت صدور مجوز از دستگاه متقاضی حفاري براي هر متر مربع روب معبر ، جمع آوري زباله و پسماند نخاله ها ،خروج معبر از سرویس دهی کامل و ایجاد اخ

قررات مالی در صورت بدهی شهرداري به ادارات و شرکت ها ، با رعایت م. دریافت میگردد که ادارات موظفند هزینه اعالمی را به صورت سه ماهه نقدا به حساب شهرداري واریز نمایند ریال  555/805

 . و تایید شوراي شهر نسبت به تهاتر اقدام می گردد 

در کلیه بند هاي این تعرفه می بایست مرجع درخواست کننده صدور مجوز به شهرداري ،سازمان یا ارگانها یا نهاد هاي ( شخصی)مبناي عمل جهت صدور مجوز حفاري براي اشخاص حقیقی  :تبصره 

 . ارگان درخواست کننده ارسال گردد دولتی  یا وابسته به دولت باشند و مجوز حفاري باید راسا به 

م شرکت حفار در کلیه درخواست مجوز مرمت و بازسازي نوار حفاري درخواستهاي حفاري از سوي موسسات دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی بر عهده دستگاه متقاضی بوده که میبایست نا:  2

ایت ایمنی مسیر و پاکسازي معبر و مرمت نوار و اخذ مجوز هاي قانونی از ادارات حفاري اعم از اداري و خصوصی و اشخاص حقیقی جهت صدور مجوز به نام شرکت حفار و اخذ تعهد هاي مربوط به رع

 .قبل از شروع حفاري قید گردد 

اي آسفالت ، اجراي رداري شامل زیر سازي ،اجردر صورت توافق شهرداري با ادارات براي مرمت مسیر نوار حفاري بند دو ، مبناي محاسبه مبلغ هزینه ترمیم و بازسازي نوار حفاري توسط شه:  3

سازمان برنامه و بودجه  1041در معابر شهری ابالغی سال زائیک و جمع آوری نخاله ناشی از مرمت مسیر بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری مو

 .ه حساب شهرداری واریز نمایند کشور میباشد که ادارات موظفند هزینه اعالمی از سوی شهرداری را به صورت سه ماهه نقدا ب

مندرج در تعرفه در صورت توافق شهرداری برای مرمت مسیر های مجوز های اشخاص حقیقی معرفی شده از سوی ارگانهای دولتی جهت صدور مجوز نهایی ،هزینه های  :تبصره 

متقاضی به حساب شهرداری ، مراحل قانونی بعدی صدور بعد از واریز وجه از طریق ارگان  لذا. ل می گرددامه به ارگان درخواست کننده ارساخدمات بهای شهرداری ،محاسبه و طی ن

 .مجوز از سوی شهرداری برای اشخاص حقیقی صورت می گیرد 

 .صدور مجوز جدید تا رفع عیوب و نواقص گزارش شده مجوز قبلی توسط ناظر شهرداری امکان پذیر نخواهد بود :  0

 .بر اساس قیمت قیر در بورس محاسبه می شود (توپکا و بیندر )ترمیم و باز سازی نوار حفاری ، آیتم آسفالت در خصوص قیمت های :  5

 .ریال می باشد  444/044در صورت اجرای حفاری تونلی توسط دستگاه متقاضی ،هزینه فوق برای هر متر مربع :  6

 .سانتی متر می باشد  04حداقل عرض مورد محاسبه :  7

سبی که با جلب نظر شهرداری تعیین ه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدانات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت  متناموسس:  8

 .اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد % 14ه را با خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد و اال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و هزینه تمام شد

 اقدام به حفاری غیر مجاز
 این ماده  2برابر هزینه های تبصره  2تعطیلی کار و پرداخت 
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 :شامل شهرداری موتوری خدمات بهای: 15ماده 

  .سرویسی میباشد( کامیون، نیسان، خاور)و ماشین آالت  تعیین میگردد ساعت 3(لودر، بلدوزر، گریدر، بابکت)محاسبه کارکرد ماشین آالت مبناي حداقل 

 ریال  555/755/2 کیلومتر هر سرویس 11در حوزه استحفاظی شهر به شعاع حداکثر اجاره هر دستگاه کامیون 

 .میباشدضمناً هزینه رفت و آمد با مستاجر .محاسبه میگردد ریال 555/355/4اجاره هر دستگاه بلدوزر هر ساعت 

 .محاسبه میگردد یالر 555/555/4براي هر ساعت  ( 05ال ولوو) اجاره هر دستگاه لودر

 .محاسبه میگردد ریال 555/555/4براي هر ساعت ( 035هپکو)ودر اجاره هر دستگاه ل

 . و هزینه حمل، تخلیه و برگشت به عهده مستاجر است ریال 555/055/4براي هر ساعت  بیل مکانیکی اجاره هر دستگاه 

 ریال میباشد  555/455/2ضمناً در صورتیکه لودر با حداقل دو کامیون در اختیار مستاجر قرار گیرد هزینه بصورت سرویس محاسبه میشود و قیمت هر سرویس 

 ریال میباشد   555/055/3ریال و کامیون حمل زباله   555/555/3اجاره ماشین خاور حمل زباله هر ساعت 

 . ریال میباشد  555/555/0اجاره لودر جهت دفن زباله هر ساعت 

 .محاسبه میگردد ریال 555/055/3اجاره هر دستگاه گریدر براي هر ساعت 

 ریال 555/355/2 هر سرویسبدون بارگیري کیلومتر  11شهر به شعاع حداکثر محدوده خدماتی در بدون بارگیري اجاره هر دستگاه نیسان 

 ریال 555/555/3 براي هر ساعتاجاره غلطک کششی با تراکتور

 .ریال 555/555/3 کیلومتر هر سرویس 11در محدوده خدماتی شهر به شعاع حداکثر  خاوراجاره هر دستگاه 

 ریال  555/555/1اجاره چمن زن ساعتی 

 ریال  555/555/1اجاره شمشاد زن ساعتی 

 ریال  555/555/1اجاره اره موتوري ساعتی 

 ریال 555/055/3اجاره کمپرسور با خدمه هر ساعت 

 .محاسبه میگردد لریا 555/555/4هر ساعت در محدوده خدماتی شهر که حمل با موجر است اجاره بابکت با خدمه 

 .محاسبه میگردد ریال 555/055/3قانونی  داخل حریمو براي  ریال براي داخل محدوده قانونی 555/555/3براي هر ساعت   حمل آب تانکراجاره 

 .مالک محاسبه و به تعرفه افزوده میشود( 10)% وشبکاري با افزایش(  25)% جمعه و ایام تعطیل سال  با افزایشروز هاي فوق براي  تعرفه-تبصره
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 .افزایش لحاظ خواهد شد 25% به تعرفه مذکور حداکثر  محدودهتعرفه فوق صرفا جهت ارائه خدمات ماشین آالت شهرداري مهدیشهر بوده و در صورت لزوم، به خارج از 

 های شهرداری پارکینگ در رانندگی و راهنمايی توسط توقیفی موتوری نقلیه وسايلبهای خدمات : 16ماده 

 ریال  555/15 توقف شب هر ریال 555/10 ورودي سیکلت موتور

 ریال 555/18توقف شب هر ریال 555/00 ورودي سواري سبک خودروهاي

 ریال 555/45 توقف شب هر ریال 555/210 ورودي کندرو سنگین خودروهاي

 ریال 555/35توقف شب هر  ریال 555/235 ورودي تندرو عمومی خودروهاي

 .درصد از مبلغ اخذ می گردد 05سال  4درصد از مبلغ و بیش از  70بیش از دو سال تا چهار سال در پارکینگ شهرداري توقیف باشد در صورتی که خودرو یا موتور سیکلت 

 حريق و خدمات آتش نشانیبهای خدمات : 17ماده

 محاسبهو  نشانی آتش خدمات توسعه درجهت اصلی مبلغ بر عالوه را نوسازي عوارض از %3 کاربریها کلیه در نوسازي عوارض محاسبه هنگام در است موظف شهرداري 

 . دریافت گردد

  )ريال به(نرخ آالت نیماش هزينه:الف

 555/555/2 (آبرسانی و آب تخلیه آب، پمپاژ) آب تانکر و خودرو

 555/555/2 کار ساعت هر ازاي در سطح شهر به امداد و حریق امنیت براي آتش نشانی خودرو استقرار

 دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی -آموزش کارکنان نهادهای عمومی  هزينه:ب

 گواهینامه با نفر هر ازای به گواهینامه بدون نفر هر ازای به 

 555/055 555/355 ساعته یک تخصص توجیهی اموزشی دوره

 555/055/6 555/555/6 ساعته 35 تخصص توجیهی اموزشی دوره

 555/555/2 555/055/1 ساعته 0 تخصص توجیهی اموزشی دوره

 555/555/3 555/755/2 ساعته 15 تخصص توجیهی اموزشی دوره

 555/055/0 555/555/0 ساعته 25 تخصص توجیهی اموزشی دوره

 555/555/3 شهر حریم                     555/055/2      خدماتی محدوده     سوانح                                                                        کارشناسی هزينه:ج
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 555/055 شهر حریم                         555/355 خدماتی محدوده محل از کارشناسی هزینه

 مدیریت آتش نشانی دستور و نظر اساس بر سایر

 555/055/1     محدوده                                            555/555/2داخل حریم                کارواششستشو با خودرو 

 ریال  000/000/51.....(   درجزین و )اطفاء حریق خارج از حریم شهری 

 ها سردخانه از خدمات بهای :18ماده

 .گردد دریافت ریال 555/155 مبلغ ماهیانه اضافه ظرفیت تن هر ازاي به ریال 005،555 ماهیانه تن 255 ظرفیت سقف تا ها سردخانه از سالیانه عوارض وصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جديد بهای خدمات آرامستان: 19ماده 
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رديف
 شرح

 هزينه واگذاری

(ريال)   

دفن روزانهقبرهزينه  1  رايگان 

طبقه يکجا 2صورت  قبر همجوار بهرزرو هزينه  2  000/000/25  

طبقه دوم محل دفن به صاحب میّت رزرو قبر هزينه 3  000/000/35  

قبر 4قبر دو طبقه، جمعاً 2صورت  قطعه خانوادگی به رزرو قبر هزينه 4  000/000/60  

قبر 8قبر دو طبقه، جمعاً  4صورت  قطعه خانوادگی به رزرو قبر هزينه 5  000/000/120  
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

  بهای خدمات کفن و دفن در آرامستان جديد

(ريال)بهاء  خدمات رديف  

...(انواع فرم ها، اسکن مدارک و )پذيرش و خدمات اداری  1  000/200  

جهت انتقال جسد به خارج از آرامستان( در صورت نیاز)کاور  2  000/300  

3 
آب، سدر، کافور، پنبه، گاز، تطهیر دهنده، کرايه تابوت و  هزينه)و تغسیل  تطهیر

...(شستشوی تابوت و   

سال7باالی افراد   000/500/1  

سال7زير  کودک  000/000/1  

(می گردداين هزينه اخذ % 50 د،نکه صاحب میّت کفن را ارائه ده در صورتی)تکفین  4  
سال7 باالی افراد  000/500/1  

سال7 زير کودک  000/000/1  

(در صورت نیاز) پالستیک 5  000/500  

(روزانه) سردخانه در جسد نگهداری 6  000/500  

 خدمات خاکسپاری 7
000/500 آهک و خاک  

000/000/1 حفاری مجدد  

...(ف قبر، جمع آوری خاک های اضافه وپاکیزگی اطرا)خدمات پس از خاک سپاری شامل  8  000/200  

000/800 هزينه حمل اجساد به ازای هر سرويس داخلی بدون توقف 9  

کیلومتر خارج محدوده شهر10تا شعاع  سرويس هر ازای به اجساد حمل هزينه 10  000/500/1  

شهر محدوده خارج کیلومتر20 شعاع تا سرويس هر ازای به اجساد حمل هزينه 11  000/000/2  

(سال 9نوزادان و کودکان زير ) در قطعه غنچه ها و شکوفه ها  قبر هزينه 12  000/000/8  

(تابوت مخصوص بسته بندی از جنس نئوپان)بسته بندی جسد  13  000 /500 /1  
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 

   

 

 .ممنوع است.... و ( س)و پشت بیت الزهرا رابند زیارت ، : هاي داخل شهر اعم از ستان آرامکلیه در و بازگشایی قبور قدیمی احداث قبور جدید  :1تبصره 

 . در آرامستان هاي داخل شهر دو برابر آرامستان جدید میباشد.... کلیه هزینه هاي تدفین و  : 2 تبصره

 . تدفین در آرامستان جدید بر اساس آیین نامه  مصوب شوراي شهر و هیئت امنا آرامستان میباشد :  3تبصره

 .هزینه تدفین و حمل اجساد افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی ، والدین شهداء ، جانبازان و آزادگان رایگان می باشد:4تبصره 

 ريال 000/000/15 (فاقد کتب دینی )هزینه تدفین سایر مذاهب :5تبصره 

 فضای سبزبهای خدمات : 20 ماده

 وصول نحوه يا خدمات بهای تعرفه خدمات بهای يا عوارض عنوان رديف

 ریال555/255 لیتر  1555فروش آب غیر شرب هر  1

 تفريحی و رفاهی خدمات:23ماده 

 ریال 555/255/1                                                                  روزانه به ازاي هر سوییت شهرداري دربنداجاره سوئیت  1

 ریال 555/555/3                                                        ماهیانه زمین براي سیاه چادر  در سطح شهر اجاره  2

 ریال 555/855                                                            روزانه یت پارک کوهستان به ازاي هر سوییتئسو اجاره 3

 ریال 555/655                                                            انهروز سوییت الغدیر به ازاي هر سوییت اجاره 4

 ریال 555/555/3                                                ماهیانه         (بدون هزینه برق و آب و گاز )اجاره دکه پارک الله 0

 ریال 555/555/3ماهیانه                                                        (بدون هزینه برق و آب و گاز )اجاره دکه پارک بسیج 6

 ریال 555/555/2ماهیانه                                                        (بدون هزینه برق و آب و گاز )اجاره دکه پارک آبشارقوري  7

شهر و سرويس رفت و برگشت توافقی میباشد محدوده به باال خارج کیلومتر20 شعاع از سرويس هر ازای به اجساد حمل هزينه*  

 

.میباشد میت صاحبان با مداح و روحانی ذهاب و اياب مداحی، میت، نماز تلقین، شامل مذهبی اعمال هزينه*  
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 .مورد لحاظ می گردد 4تخفیف و در %05به کارکنان ، پرسنل وبازنشستگان شهرداري به صورت اجاره سوئیت 

 شهر حريم و محدوده در درختان قطع و سبز فضای به خسارت اخذ تعرفه جدول: 21 ماده

 بن محیط مربع متر هر ازای به :شهری محدوده چمن خسارت

 (ريال به (وصول نحوه يا خدمات بهای قیمت شرح

 555/005 عمد خسارت

 555/455 غیرعمد تخسار

 طول متر هرسانتی ازای به :عمومی معابر درختچه خسارت

 555/01 عمد خسارت

 555/77 غیرعمد تخسار

 بن محیط متر سانتی هر ازای به :ومثمرمثمرغیر درختان خسارت

 555/605/1 عمد خسارت

 555/805 غیرعمد تخسار

 

 ها تبصره

 نوع، گرفتن نظر در با 7 ماده تشخیص کمیسیون  به 3 تا 1 ضریب  ×ریال به خسارت×( سانتیمتر )بن محیط ×درخت   تعداد=  خسارت میزان محاسبه نحوه فرمول -1

 بود  خواهد متغیر وارده خسارتهاي ایراد کیفیت نیز و درخت سن و موقعیت

 خصوصی بخش جانب از آنها پیشنهاد که بوده؛ اجاره جهت شهر میادین و پارکها فضاي از قسمتی در ... و کودکان بازي لوازم یا تنقالت فروش دکه ایجاد یا احداث -2

 .میباشدو با تصویب شوراي شهر 

 

 کشتارگاهبهای خدمات  :22ماده 
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 :شد خواهد وصول و محاسبه زير شرح به مصوب شهر حريم و قانونی محدوده داخل در واقع دام میادين در احشام فروش عوارض( الف

 ریال 555/125................................................................................................................................................................... گوساله و گاومیش گاو، رأس هر

 ریال 555/80......................................................................................................................................................... میش و بزغاله بز، گوسفند، رأس هر

 ریال555/150......................................................................................................................................................................................................... اسب رأس هر

 ریال555/150............................................................................................................................................................................................................. شتر نفر هر

 ریال  555/100........................................................................................................................................................................................................هر راس شتر مرغ 

 

 

 

 دام بازار به مربوط هزينه و عوارض) ب

 ریال 7255 دام بازار به گاو راس هر ورودي بابت -1

 ریال 0255 دام بازار به گوسفند راس هر ورودي بابت -2

 ریال 7255 دام بازار داخل گاو نگهداري شب هر -3

 ریال 3755 دام بازار داخل گوسفند نگهداري شب هر -4

 ریال 7255 شب هر آنها به رسانی خدمات و چوبداري خوابی شب -0
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 

 

 :طیور و دام کشتارگاه: ج

 کشتار گاه

از وجوه دريافتی % 5معادل 

توسط بهره بردار جهت ارائه 

خدمات کشتار به عنوان 

عوارض کشتارگاه توسط 

 .شهرداری دريافت می گردد

مالک برآورد میزان کشتار 

،اطالعات مورد تايید اداره 

 دامپزشکی شهرستان میباشد

 

 

 

 

دام سبک -1  

:جمع    
679/000 

 ريال

 

 ريال 000/325 هر راس گوسفند و بزکشتارگاه براي 

 ريال 500/162 خدمات کله و پاچه پاک کنی هر دست کله و پاچه

 ريال 000/155 خدمات سالخی هر راس

 ريال 500/32 هر راس( پیش سرد کن )خدمات اتاق سرد 

 ريال  000/4 عوارض دامپزشکی هر راس

دام سنگین  -2  

:جمع       
2/358/200 

 ريال

 

 

 ريال 000/300/1 کشتارگاه براي هر راس دام سنگین

 ريال 000/650 خدمات سالخی هر راس

 ريال 500/58 هر راس( پیش سرد کن )خدمات اتاق سرد 

 ريال 200/31 عوارض دامپزشکی هر راس

خدمات شقه کردن و ریزکردن الشه به منظور انتقال به اتاق 

 سرد هر راس

 ريال 500/318

 ريال 000/11 کشتار هر قطعه طیور 3

 

 ساالنه صورته ب( دارای کارت آمايش)ی خارج مهاجرين خدماتبهای : 23ماده 

 بر اساس قانون اتباع و صورتجلسه منعقده ...................................................................................................................................................... (مجردین)نفره تک خانوار :الف

 بر اساس قانون اتباع و صورتجلسه منعقده .................................................................................................................................................. به ازاي هر نفر  نفره دو خانوار :ب
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 شهرداری مهدیشهر    (دوره ششم)شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 بر اساس قانون اتباع و صورتجلسه منعقده ................................................................................................................................................. به ازاي هر نفر  نفرهسه  خانوار :ج

 بر اساس قانون اتباع و صورتجلسه منعقده ......................................................................................................................................   به ازاي هر نفر  نفره چهار خانوار : د

 بر اساس قانون اتباع و صورتجلسه منعقده ............................................................................................................................................. ازاي هر نفر  به هنفر پنج خانوار : ه

 بر اساس قانون اتباع و صورتجلسه منعقده .............................................................................................................................. باال به ازاي هر نفر به  هنفر شش خانوار : و

 (2*3ابعاد ) بهای خدمات بازار روز: 24ماده 
  براي هر غرفه در هر روز  ریال  555/655

                      

 بهای خدمات پارکینگ های عمومی سطح شهر : 25ماده 

 و دوچرخه  موتور سیکلت وانت و سواری شرح رديف

 ریال 055/1 ریال555/0 ورودیه با یک ساعت توقف 1

 ریال 055 ریال 2555/1 توقف اضافه به ازاي هر ساعت 2

 ریال555/15 ریال 555/05 ساعته 24توقف شبانه روزي  3

در حاشیه خیابان هاي امام ، صاحب الزمان و ...( اعم از پارکبان ، پاکرومتر و )بهاي خدمات پارکینگ حاشیه اي در مورد انواع سیستم هاي کنترل مکانیزه و یا نیمه مکانیزه و یا غیر مکانیزه : تبصره 

 ..در یافت میگردد برابر تعرفه تعیین شده در پارکینگ هاي عمومی 3ایل سنگسر معادل 

 کمتر از قیمت روز بازار% 10با توجه به عدم پیش بینی تورم در صورت افزايش بهای قیر با توجه به تورم مبلغ تغییر می يابد ): فروش آسفالت 

 بازار کمتر از قیمت روز% 10با توجه به عدم پیش بینی تورم (  به ازای هر تن  ) قیمت فروش مصالح بدون حق توزين :   عمران

 تعرفه روز در هر مرحله:  بهای باسکول شهرداری 

  


