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تعرفه بهاء خدمات ترمیم ترانشهاي حفاري شهرداري سفید دشت

تعرفه شماره ()1

مورد عمل براي سال 1398

بهاء خدمات
ماخذ و نحوه محاسبه خدمات
رديف

محل حفاري

توضیحات
به ازاي هر متر

تبصره ( )1بدیهي است هر زمان که فهرست بهاء واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری

مربع(به ريال)

در معابر شهری .جدید توسط شورای عالي فني از سوی شورای عالي فني ابالغ گردد جایگزین
مصوبه مورد اجرا خواهد شد.

1

خیابان های اصلي با پوشش آسفالت (جهت ادارات )

1/640/000

2

خیابان های اصلي با پوشش آسفالت (انشعابات خانگي)

1/364/000

3

معابر فرعي با پوش آسفالت

1/267/000

4

معاابر خاکي اصلي

330/000

5

معابر فرعي خاکي

317/000

حفار نسبت به ترمیم  ،آسفالت و زیر سازی حفاریها ظرف مدت  10روز اقدام نماید .

6

بلوک فرش پیاده روها

660/000

تبصره ( ) 4اخذ خسارت شکستن آسفالت در حفاریها توسط شهرداری از شرکتهای حفار و

7

بتن پیاده روها

550/000

8

موزائیك و آسفالت پیاده روها

تبصره ( ) 2کلیه ترمیم حفاری سطح شهر و آسفالت مربوطه ناشي از اقدامات شرکتهای خدماتي
با عقد قرارداد به عهده شهرداری مي باشد و شهرداری موظف است هزینه ترمیم و آسفالت
مربوطه را بر اساس فهرست بهای مذکور به اضافه افزایش از شرکت حفاری اخذ نماید بدیهي
است که بایستي الزامات فني وشهرسازی در خصوص ترمیم آسفالت و زیر سازی از سوی
شهرداری رعایت گردد .
تبصره ( ) 3شهرداری موظف است بالفاصله بعد از اتمام عملیات خدمات رساني توسط شرکت

افراد حقیقي و حقوقي هر متر طول برابر گواهي واحد عمران ریال وصول میگردد
چنانچه متقاضي حفاری شخص حقیقي باشد در صورت تمایل مي تواند با سپردن ضمانت کافي
با نظارت شهرداری نسبت به انجام ترمیم حفاری و ترانشه ها با هزینه خود اقدام نماید .

660/000

تبصره ( : )5کلیه حفاریها میبایست به وسیله کاتر انجام گیرد ودر صورت قصور هزینهای معادل
2برابر از مالك اخذ ووصول گردد .
تبصره ( : )6ماده  103قانون شهرداری الزم االجراء است.

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()2
رديف

بهاء خدمات

تعرفه بهاء خدمات آماده سازي شهرداري سفیددشت

منشاء

مورد عمل برای سال 1398
توضیحات

قانوني
1

« خیابانها ،کوچه ها  ،میدان ها  ،پیاده رویهاا و

کمیسیون ماده صد رای بر ابقا بنا ،صادر میشود معادل  ......تعرفه خدمات آماده سازی سال  1398وصول

به طور کلي معابر سطح شهر که مورد اساتفاده

خواهد شد .

عموم است در اجرای تبصره  6مااده  96ملاك

تبصره  : 2سایر کاربریها به غیر از مواردی که در جدول خدمات آماده سازی ذکر نشده است تعرفه

عمومي محسوب شده و در مالکیت شاهرداری

آماده سازی مشابه کاربری مسکوني ردیف  5جدول تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد

سفیددشت است شهرداری سفیددشات طاي

تبصره  : 3به استناد بند الف ماده  6قانون برنامه پنجساله توسعه شهرداری بابت احداث مسجد و خانه

سالهای متمادی از طریق تملك  ،خرید اراضي ،

عالم ،منوط به اینکه زمین احداث اینگونه اماکن دارای مالکیت عمومي یا دولتي باشند از پرداخت کلیه

پرداخت حقوق و به ویژه هزیناه هاای آمااده
سازی شامل " تساطیح  ،جدولگاذاری  ،دفا
آبهای سطحي  ،زیر ساازی معاابر  ،آسافالت و
توسعه معابر هزینه های گزافي را متحمال ماي
گردد به طوریکه ارزش افزوده قابل تاوجهي در
انجام خدمات ارائه شده برای اماالک واقا در

بند  26ماده  71قانون شوراها

هزینه آماده سازی

تبصره  : 1از مالکان امالکي که بدون اخذ مجوز ازشهرداری اقدام به ساخت وساز نموده و پس از طرح در

هزینه های آماده سازی معاف مي باشند .
تبصره  : 4آماده سازی محالت جدیداالحداث در صورتي که شهرداری عملیات آماده سازی را راسا"
انجام داده باشد و یا شرکتهای تعاوني انجام این عملیات را به شهرداری واگذار نمایند ،هزینه آماده
سازی به قیمت روز فهرست بهاء که توسط معاون فني و عمراني شهرداری محاسبه و اعالم مي گردد
تعیین و وصول خواهد شد .
تبصره  : 5خدمات آماده سازی در هر زمان با مراجعه مالك به شهرداری درصورت عدم پرداخت قبلي

معابر ایجاد مي شود  ،لاذا باه منظاور تاامین

قابل وصول است .

بخشي از هزینه های خدمات آمااده ساازی در

تبصره  : 6آماده سازی اراضي مسکن مهر به عهده تعاوني های مسکن مي باشند .

محدوده و حریم شهر  ،این بهای خدمات قابال
وصول است .

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

رديف

نوع كاربري

ضريب

توضیحات

مسکوني

7.04P

2

تجاری

7/81.P

3

صنعتي وفناوران

7/37.P

4

اداری

7/04.P

تبصره : 7هزينه آماده سازي كليه طرح هاي تفكيكي به عهده مالكين ميباشد  .درصورتي كه آماده سازي
اين طرح ها حسب توافق با شهرداري باشد شهرداري ميتواند پس از برآورد هزينه اجراي كامل آماده
سازي ودريافت هزينه مذكور از مالكين اقدام به آماده سازي نمايد .
تبصره  :8هزينه آماده سازي فقط يكبار قابل وصول مي باشد ودر صورت ايجاد معبر جديد شهرداري

5

سایر

7/04.P

1

 = kضريب
 = pقيمت منطقه اي

ضمن اخذ ووصول آماده سازي معبر جديد به قيمت روز اقدام به آماده سازي نمايد.
تبصره  :9هزينه آماده سازي مقرر در اين تعرفه از ساختمانهايي كه بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنا
مي نمايند پس از صدور رأي كميسيون ماده  100مبني بر ابقاء بنا نيز قابل وصول است .
تبصره  :10هزينه آماده سازي مطابق جدول برحسب مجموع مساحت عرصه مطابق فرمول ذيل محاسبه
و وصول مي گردد .
هزينه خدمات آماده سازي = * k*pمساحت عرصه
كاربري هايي كه خارج از بند هاي 1و2و3و 4جدول مذكور مي باشد برابر بند 5محاسبه ووصول مي
گردد كه شامل آموزشي  ،فرهنگي  ،بهداشتي  ،ورزشي و نظامي مي شود .

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()3
رديف

تعرفه بهاء هزينه كارشناسي عرصه و اعیان شهردار ي سفید دشت
نام هزينه

مبلغ هزينه (ريال )

مورد عمل براي سال 1398
توضیحات

1

هزینه کارشناسي زمین مسکوني

440/000

با مساحت زیر پانصد متر

2

هزینه کارشناسي زمین مسکوني

440/000

بامساحت باالی پانصد متر

3

هزینه کارشناسي ساختمان مسکوني

440/000

با مساحت زیر دویست متر

4

هزینه کارشناسي ساختمان مسکوني

440/000

بامساحت باالی دویست متر

5

هزینه کارشناسي ادارات

440/000

6

هزینه کارشناسي آپارتمان به ازای هر واحد

440/000

هر واحد

7

هزینه کارشناسي آپارتمانها

440/000

یك مجتم آپارتماني کامل

8

هزینه بازدید ساختمان وزمین تجاری

440/000

با مساحت زیر پنجاه متر

9

هزینه بازدید ساختمان وزمین تجاری

440/000

با مساحت باالی پنجاه متر

10

هزینه تعیین کف وبر برای اشخاص حقیقي وحقوقي

440/000

-

11

هزینه کارشناسي تفکیك هر پالک

440/000

با هرعنوان

12

هزینه کارشناسي سایر کاربری ها

440/000

سایر کاربری ها

تبصره  : 1مدت اعتبار کارشناسي یك ماه میباشد .
تبصره  :2صدور هرگونه جوابیه وپاسخ استعالم از جمله گواهي های عدم خالفي ،صدور پایان کار ،استعالم ترهین بانك ها  ،تمدید پروانه ،تمدید نامه های
دفتر خانه  ،و ...شامل هزینه کارشناسي مي باشد .

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()4
رديف

بهاء خدمات

تعرفه بهاء خدمات جمع آوري سد معبر شهرداري سفید دشت

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات

منشاء

(ريال)

قانوني

مورد عمل براي سال 1398

توضیحات

1

سد معبر در پیاده روها و خیابانها

630/000ریال

تبصره ( :) 1اخذ بهای خدمات مندرج در این تعرفه بر اساس گزارش کتبي

2

به ازاء هر روز نگهداری اجناس

25/300ریال

واحد مربوطه (سد معبر) بوده و پس از وصول اجناس عودت خواهد شد
تبصره ( : )2در صورت تخلیه مصالح  ،شهرداری نسبت به دادن اخطار

سد معبر ناشي از توقف وانت

 632/500ریال

رسمي و مهلت  24ساعته جهت رف موان اقدام  ،در صورت عدم اقدام به

4

سد معبر ناشي از توقف کامیون

880/000ریال

موق مالك شهرداری رأساً نسبت به جم آوری اقدام و همراه با اخذ بهای

5

وسایل جم آوری شده از محل ساخت و

3

ساز غیر مجاز

6

7

سد معبر ناشي از تخلیه مصالح ساختماني

تا یکماه روزانه  6/600ریال بیش از یکماه

خدمات موضوع این ردیف هزینه جم آوری به اضافه  %15نیز از مالك

 253/000ریال

دریافت مي گردد حداکثر مهلت مراجعه جهت باز پس گیری مصالح جم

 1/265/000ریال

آوری شده  10روز مي باشد.

در معابر اصلي و بافت تجاری مرکز شهر

تبصره (: )3مسئول خدمات شهری شهرداری موظف به اجرای مصوبه و

خارج از موعد مقرر

توقیف خودرو در پارکینگ مي باشد  ،تکرار موضوع تخلیه غیر مجاز تا 5

بهاء خدمات ناشي از تخلیه غیر مجاز نخاله وانت نیسان کمپرسي 253/000ریال

برابر جریمه را در بر دارد .

در سطح شهر

تراکتور 380/000ریال
خاور  650/000ریال
کمپرسي تك  10تن  1/200/000ریال
کمپرسي ده چرخ  1/138/500ریال

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()5

تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهردار ي سفید دشت

رديف

بهاء خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات

منشاء

(ريال)

قانوني

مورد عمل براي سال 1398
توضیحات

1

غسالخانه

350/000

تبصره ( :)1بستگان درجه یك خانواده معظم شهدا (پدر-ماادر-همسار-فرزناد) و

2

پوشش قبر

300/000

افراد بي بضاعت با تشخیص شهردارهزینه استفاده از آمبوالنس رایگان مي باشد.

3

حمل اموات داخل شهر

300/000

کیلومتر

5

هزینه سردخانه هر شب

400/000

6

حمل اموات تا شهرکرد

885/000

7

هزینه کفن وخدمات مربوطه

630/000

8

هزینه شستشوی میت

320/000

9

کار گذاشتن سنگ قبر ویکسان سازی قبور

1/265/000

10

کاور جسد

350/000

شهردار

مبلغ 300/000ریال به ازای هر کیلومتر  13000ریال قابل وصول خواهد بود .
بند  26ماده  71قانون شوراها

4

حمل اموات بیرون از شهر تا شعاع 10

430/000

تبصره( : )2حمال جناازه اماوات بیارون از شاهر بااالتر از  10کیلاومتر عاالوه بار
تبصره ( :)3این بهای خدمات طبق گزارش کتبي ارائه شده از واحاد مربوطاه قابال
محاسبه خواهد بود .
تبصره  : 4هزینه های مذکور برای افراد بي بضاعت رایگان وشهرداری موظف است
خدمات ذیربط را برای عموم به نحو احسن انجام دهد ..
تبصره  :5تشخیص افراد بي بضاعت بصورت ذیل صورت مي گردد :
 – 1معرفي نامه از سازمان بهزیستي
 – 2معرفي نامه از کمیته امداد امام خمیني (ره).

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()6
رديف

تعرفه بهاء كرايه و كاركرد ماشین آالت شهرداري سفید دشت

نرخ هر ساعت /سرويس

بهاء خدمات

منشاء قانوني

مورد عمل براي سال 1398

توضیحات

(ريال )
1

هزینه کارکرد هر ساعت لودر

720/000

تبصره  : 1در صورت بروز مواردی در قیمت کارکرد ماشین آالت شهرداری

2

هزینه کارکرد هر ساعت گریدر

840/000

مجاز است جهت رف ابهام کمیسیوني مرکب از شهردار  ،نماینده شورای شهر

3

هزینه کارکرد هر ساعت کامیون بزرگ

650/000

 ،مسئول مالي  ،مسئول ماشین آالت تشکیل و موضوع مورد برسي واق گردد.

4

هزینه کارکرد هر ساعت کامیون خاور

260/000

تبصره : 2در صورت کارکرد مازاد بر ده ساعت یا ده سرویس قیمت ها در

5

هزینه کارکرد هر ساعت غلطك کششي

320/000

اختیار شهردار با اخذ مصوبه شورا میباشد .

6

هزینه کارکرد هر سرویس کامیون با تانکر آب 20000

تبصره : 3هر نوع کرایه وسیله نقلیه با دستور شهردار و واحد مربوطه مي باشد

2/600/000

و امورات عمراني شهرداری در اولویت مي باشد.

لیتری بدون آب
هزینه کارکرد هر سرویس تراکتور  5000لیتری بدون

7

650/000
400/000

8

هزینه کارکرد هر ساعت تراکتور بیل دار

9

فروش هر لیتر آب غیر شرب

10

هزینه کارکرد بیل بکهو

650/000

11

هزینه حمل هر سرویس شن از فرادنبه

600/000

12

هزینه حمل هر سرویس شن ازقامیشلو

1/200/000

13

هزینه حمل هر سرویس شن از بیدکان

600/000

14

هزینه حمل هر سرویس شن از خراجي

1/200/000

15

هزینه هر سرویس حمل مخلوط

40

بند  26ماده  71قانون شوراها

آب

ونخاله با تك

تبصره  : 4این بهای خدمات طبق گزارش کتبي ارائه شده از واحد
مربوطه قابل محاسبه خواهد بود .

325/000

کمپرسي
16

هزینه هر سرویس حمل کود وسایر اقالم با تك

780/000

کمپرسي
17

فروش آب باتانکر  20000لیتری

800/000

18

هزینه حمل هر سرویس شن از گردنه رخ وسده

1/200/000

+19

هزینه حمل هر سرویس نخاله صنعتي

1/200/000

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()7

رديف

تعرفه بهاء خدمات بهره برداري سالیانه از معابر عمومي شهرداري جهت استفاده تأسیسات شهري

نوع عوارض

محاسبه عوارض

قانوني

توضیحات

تعرفه بهره برداری سالیانه از معابر

بهاء خدمات برمبنای

تبصره ( : ) 1بهره برداری و حق استفاده ازمعابر و فضاهای زیرسطحي ،سطحي و روسطحي

عمومي شهرداری جهت استفاده

طول شبکه به متر به

(هوایي) اشغال شده توسط تأسیسات موجود در فضاهای شهری اعم از محدوده و حریم شهر

تأسیسات شهری

ریال

را با احتساب حریم های مربوط و به تفکیك هر یك از سازمانها و شرکتهای خدماتي-

2

به ازای هرمترطول شبکه آب

3

به ازای هرمترطول شبکه فاضالب

4

به ازای هرمترطول شبکه گاز

5

سایر خطوط انتقال

تأسیساتي (آب و فاضالب ،گاز ،مخابرات ،نفت و سایر تأسیسات مشابه) تحت عنوان بهره
7/000

7/000

7/000

7/000

بند  26ماده 71قانون شوراها

1

به ازای هرمترطول شبکه مخابراتي

شهردار

ماخذ و نحوه

منشاء

مورد عمل براي سال 1398

برداریاستفاده از شوارع و معابر شهری به روش اجاره ساالنه برای تأسیسات زیر سطحي و
منصوبات هم سطح و هوایي دریافت نمایند.
تبصره ( : ) 2مسیر تحت انتقال و احداث ،هیچگونه حق مالکیتي برای شرکتهای استفاده
کننده ایجاد نمي کند.
تبصره  : 5این بهای خدمات طبق گزارش کتبي ارائه شده از واحد مربوطه قابل محاسبه
خواهد بود .
نبصره ( :)3عوارض مزبور مستند به دادنامه شماره 1478-1479-1480-1481-1477مورخ
 86/12/12و رای هیات عمومي دیوان عدالت اداری دریافت خواهد شد.

7/000

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره( )8
رديف

تعرفه بهاء خدمات جمع آوري دست فروشان شهرداري سفید دشت

بهاء خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات

منشاء

مورد عمل براي سال 1398

توضیحات

قانوني

1

برای فروش در پیاده رو و گذر پارکهای شهری

به ازای هر مورد  500/000ریال

و میادین و معابر فضای سبز

بند  26ماده  71قانون شوراها

تجاوز به گذر جهت پهن کردن بساط و اجناس

تبصره ( : )1شهرداری سفید دشت موظف است بنا به ماده
55قانون شهرداریها نسبت به جم آوری دستفروشان و
بساط گسترده (غیرمجاز) و جلوگیری درسد معبر رای
فروش اجناس توسط اشخاص بر اساس وظیفه قانوني خود
اقدام نماید.
تبصره ( :)2مسئول خدمات شهری شهرداری موظف به
اجرای مصوبه مذکور ورائه گزارش به شهرداری است .

الف  :شهرداری مکلف است نسبت به جم آوری سدمعبر و دستفروشان برابر ضوابط اقدام نماید .
ب:شهرداری اجازه دارد برای جم آوری وسایل سنگیني که درسطح شهر سد معبرایجاد کرده انددرصورت اخطار بارعایت آیین نامه اجرایي وضوابط شهرداری و عدم اقدام از سوی صاحب وسیله با جرثقیل آن را جم
آوری وبه ازای آن مبلغ1/200/000ریال وصول نماید.
ج  :شهرداری اجازه دارد به منظور جم آوری ،ساماندهي و هدایت دستفروشان سطح شهر به بازار روز برای دفعه اول مبلغ  100/000ریال و در صورت تکرار برای دفعات بعد به ترتیب  50درصد برای هر دفعه به مبلغ
اولیه اضافه و از آنها اخذ نماید.
د  :هزینه سدمعبر داربست فلزی جهت نما سازی ادارات  ،بانکها ،موسسات مالي و عموم ساختمانهای باالی  5طبقه که مورد کاربرد قرار مي گیرد به ازای هرمتر مرب اشغال سطح 150/000ریال خواهد بود و مالکین
موظف به رعایت اصول ایمني میباشند .
س  :اخذ هزینه از کساني که سد معبر ایجاد مي کنند :
) 1مغازه دارهایي که اجناس خود را بیرون از مغازه قرار مي دهند و یا دست فروشاني که با ماشین یا وسایل دیگر اعم از گاری و  ....اقدام به فروش اجناس مي نمایند پس از اخطار کتبي در مرحله اول به ازای هر متر
مرب سطح اشغال معبر 25/000ریال و در صورت تکرار به ماخذ دو برابر جریمه خواهند شد و چنانچه اخطار و جرائم موجب رف سد معبر نشود مطابق با ضوابط وسایل و اجناسي که باعث سد معبر مي شوند توقیف
خواهند شد.
) 2با مالکین یا کسبه ای که ط رق مقتضي محل مجاز پارک خودرو در مقابل ملك خود را اشغال و مسدود مي نمایند مطابق بند یك رفتار خواهد شد.
ش  :کلیه جرایم از طریق صدور قبوض به حساب شهرداری واریز و یك نسخه از آن به مامورین شهرداری و یا واحد درآمد شهرداری تحویل خواهد شد تا دردفاتر ویژه بعنوان سابقه سد معبر ثبت گردد.
ف  :واحد اجراییات شهرداری مسئول اجرای این دستورالعمل مي باشد و ناظر بر حسن انجام آن معاونت خدمات شهری شهرداری خواهد بود وملزم بهارائه گزارش کتبي به شهرداری جهت اخذ درامد است .
ق  :تصمیم گیری در موارد سد معبر که در این دستورالعمل قید نشده است به عهده کمیسیون تبصره  20ماده 55قانون شهرداری است .

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()9

ردیف

تعرفه دوره گردان ودستفروشان بازار روز هفتگي شهرداري سفید دشت

مورد عمل براي سال 1398

منشاء قانوني
بها خدمات

تعرفه

تعرفه دوره گردان

1

شهردار

ودستفروشان بازار

بند 26

روز هفتگي

ماده 71

شهرداري سفید

قانون

دشت

شوراها

تعرفه دستفروشان بازار دوره گردی وبازار روز هفتگي با احتساب ارزش افزوده مبلغ 80/000ریال

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره () 10

ردیف

نوع عوارض

بهای خدمات نصب بنر و پارچه شهرداری سفید دشت
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء

مورد عمل برای سال 1398
توضیحات

قانوني
شهرداري سفید دشت موظف است به منظور زيبا سازي جلوه شهر از نصب ربر نونبه كرا بت
بروشور عكس و  ...در سطح شبهر وبودداري ن ايبد ببه ر بین منظبور مياا بیات مبن كواننبد ببا
دروواست يبن نسبت به رايه جایگاه را در سطح شهر به شرح زير اقدام ن ايند.
 -1مدت قرارداد از  24ساعت به باال باشد.
 -2نص

1

شهردار

نصب بنر و
پارچه

 100/000ریال

بند  26ماده 71قانون شوراها

بهای خدمات

به ازای هر شبانه روز

پارچه و ...بر روي جایگاه را به عهده طرف قرارداد من باشد.

 -3در اجراي بند  27ماده  55و ماده  92قانوت شهرداريها مو وع نص
راسياي زيبا سازي شهر من باشد .

مجوز ازشهرداري در

- -4به اسيناد مبواد  101 100 99و  103قبانوت شبهرداريها و مباده  23قبانوت نوسبازي و
ع رات شهرداري و ر چنین قانوت كعاريف محدوده و حريم شهر و نحوه كعیین آت نظارت
به طرز اسيفاده از زمین در محدوده و حريم شهر در حوزه وظايف شهراري من باشد .
 -5واحد ودمات شهری موظف به ارائه نزارش به شهرداری جهت اوذ درآمد مربوطه اسبت
.

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()11

ارزش معامالتی تبصره  11ماده  100قانون

رديف

انواع ساختمان

1

ساختمان اسکلت بتوني با
هر نوع سقف

1/000/000

2

ساختمان اسکلت فلزی با
هر نوع سقف

1/000/000

3

ساختمان اسکلت مختلط
(فلزی وبتونی )

1/500/000

4

ساختمان دیوار باربر با
کالف قائم با هر نوع
سقف

750/000

5

اسکلت آجر یا بلوک با
هر نوع سقف

750/000

6

ساختمان های تمام چوب

500/000

(ريال )

بند  26ماده  71قانون شوراها

شهردار

توضیحات

منشا
قانونی

بهاء خدمات

مورد عمل برای سال 1398

تبصره  : 1عوارض و جرائم دو مقوله کامال جداگانه مي باشند که هر کدام علي الحده قابل
وصول میباشد که مبنای جرائم بر اساس سال ساخت و مبنای عوارض به نرخ روز محاسبه و
وصول میگردد .
تبصره  : 2شهرداری موظف است از هرگونه ساخت وساز غیر مجاز در محدوده وحریم شهر
جلوگیری نماید ودر صورت احداث بنای بدون پروانه شهرداری در اسرع وقت موضوع را به
کمسیون مربوطه ارجاع ومطابق مفاد ماده  100به درخواست رسیدگي خواهد شد .

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره ()12

تعرفه بهاء خدمات حمل ونقل شهرداري سفید دشت

ردیف

مورد عمل براي سال 1398

منشاء قانوني
نوع بهاء

تعرفه

توضیحات
تبصره ( :)1ت رفه بهاء تمدید اجازه نامه مربوط به تمدید اجازه نامه موقات

هزينه تمديد اجازه
نامه موقت حمل بار

1

ومسافر

2

هزینه صدور پروانه
فعالیت واشتغال
ناوگان درون شهري

زیر  3.5تن  500000ریال
بین  3.5تن تا  6تن  700000ریال
بیش از  6تن  1000000ریال

وحومه باري

3

هزینه صدور پروانه
فعالیت واشتغال
ناوگان درون شهري
وحومه مسافري

ظرفیت حداکثر  15نفر 400000
ریال

تبصره ( :)2تعرفه هزینه صدور پروانه طبق تعرفه بهای ساازمان حمال ونقال
جهت صدور پروانه فعالیت واشتغال وثبت سهمیه ناوگان بااری دورن شاهری
وحومه ایي محاسبه میگردد.
تبصره (:)3هزینه تمدید پروانه صدور فعالیت واشتغال نصف هزینه صادور آن
مي باشد .
تبصره ( :)4هزینه صدور پروانه اشتغال معادل هزینه صادور پرواناه فعالیات
ناوگان مي باشد .
تبصره ( :)5در صورتیکه بر روی خودرو دستگاه سیپاد نصب شده باشد اعتبار
پروانه بدون تغییر در هزینه دوساله مي گردد.

ظرفیت  16تا  26نفر  750000ریال

تبصره ( :)6واحد حمل ونقل موظف به ارائه گزارش به شهرداری جهت اخاذ

ظرفیت باالي  27نفر 1000000

درآمد مربوطه است.

ریال

شهردار

بند  26ماده  71قانون شوراها

 400/000ریال

حمل بار ومسافر است .

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه بهاء خدمات شهری (پسماند ) شهرداری سفید دشت

تعرفه شماره ()13

1

مسکوني

2

مسکوني –تجاری

3

اداری –آموزشي

4

بهداشتي –درماني

5

تجاری

6

سایر کاربری ها

شهردار

محاسبه عوارض

قانوني

 400/000ریال
 400/000ریال

 500/000ریال

 800/000ریال

توضیحات
تبصره ( : )1هزینه خدمات موصوفه همزمان با عوارض نوسازی ( مستغالت ) قابل
وصول است.

بند  26ماده 71قانون شوراها

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه

منشاء

مورد عمل برای سال 1398

تبصره ( :)2در صورتیکه مالک نسبت به پرداخت بهای خدمات پسماند در سال
جاری اقدام نکند در اولین فرصت ومراجعه به شهرداری هزینه های سنوات قبلی
نسبت به بهای همان سال وصول خواهد شد .
تبصره ( :)3در صورت عقد قرارداد با بخش خصوصی موضوع مجدداً با پیشنهاد
شهرداری در شورای شهر مطرح و تصمیم گیری خواهد شد .

 500/000ریال

 400/000ریال

رئیس شورای اسالمی شهر

تعرفه شماره()14

3
4
5
6
7

فضای سبز

معادل  %5عوارض زیربنا

ساختماني ویا پس از ابقاء توسط کمسیون ماده ،100

بند  16ماده 71قانون موسوم به شوراها

2

آتش نشاني

معادل  %3عوارض زیربنا

تبصره ( : )1این عوارض هنگام صدور پروانه

و تبصره  1ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده

1

تعرفه بهاء خدمات شهري (آتش نشاني وفضاي سبز )

مورد عمل برای سال 1398

توسط شهرداری محاسبه مي گردد .
تبصره( :)2عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض
زیر بنای به قیمت روز ساختمان مي گردد.
تبصره ( :)3اگر عوارض فوق قبالً پرداخت نشده است
در هر زمان قابل وصول خواهد بود .

8

شهردار

رئیس شورای اسالمی شهر

-15آئین نامه پیشنهادی اجرائي وصول مطالبات شهرداری
در راستاي اجراي ماده  73قانوني تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  1380/12/14مجلس شوراي اسالمي در خصوص اصالح ماده  32آئين نامه مالي شهرداري ها
مصوب  1346/4/12مبني بر تقسيط مطالبات شهرداري ها به شرح ذيل مي باشد:
ماده  :1شهرداري مجاز است در صورت عدم توان پرداخت يك جاي كليه مطالبات خود توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و پس از تقاضاي كتبي مديون بشرح ذيل نسبت به
تقسيط مطالبات خود با اخذ تضمين كافي اقدام نمايد.
الف) 30درصد مبلغ بايد نقداً به حساب شهرداري واريز شود ونسبت به  70درصد الباقي به شرح ذيل :
ب) مطالبات تا مبلغ 50ميليون ريال طي  5قسط
ج) مطالبات تا مبلغ  100ميليون ريال نسبت به مازاد طي  10قسط
د) مطالباتي تا مازاد بر  100ميليون ريال طي  12قسط .
ماده :3اختيارات تقسيط مطالبات شهرداري جهت اشخاص حقيقي و جهت اشخاص حقوقي از اختيارات شهردار مي باشد ودر مواردي با صالحديد شهردار ودستور كتبي ايشان
شرايط قابل تغيير است .
ماده  :2چنانچه مودي سه قسط متوالي خود را پرداخت ننمايد شهرداري مي تواند در صورت صالحديد شهردار مطالبات خود را به صورت يك جا وصول نمايد.

شهردار
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