
 11 از 1صفحه

 

 

 تعرفه 

بهای 

 خدمات

 

 شهرداری الر
 

 1041سال 



 11 از 2صفحه

 

 خدمات جمع آوری، حمل و دفع پسماند بهای

 
 -00/39103/49/65وزیر محترم کشور و همچنین نامه شماره  11/90/00 -141141به استناد نامه شماره 

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری فارس موضوع نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند  13/90/00

 به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد.های عادی )شهری(، بهای خدمات پسماند 

مدیریت اجرایی میتواند »که اعالم میدارد  99/99/1313 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1بق ماده الف( بر ط

بهای مدیریت پسماند را از تولیدکنندگان پسماند با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور و توسط 

ماند دیریت پسشورای اسالمی شهر بر حسب نوع پسماند تعیین میشود دریافت نموده و فقط صرف هزینه م

آوری، حمل و دفع پسماند واحدهای مسکونی به ازای هر  که به همین منظور بهای خدمات جمع« نماید.

  .مدیریت پسماند دریافت گرددخدمات خانوار به عنوان بهای 

 ریال 1,700,000هر واحد  مسکونی بهای سالیانه خدمات جمع آوری حمل و دفع پسماند واحد های 

نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند های عادی)شهری( ابالغیه وزارت کشور، برای  طبق دستورالعمل

 ( محاسبه شده است.E=1واحد های مسکونی با در نظر گرفتن ضریب تعدیل و ضریب تشویق مساوی)

ا ضریب ب بهای خدمات پسماند برای واحدهای غیر مسکونی نیز طبق فرمول دفترچه و دستورالعمل پیوستب( 

  طبق پیوست محاسبه شود.و ضریب تشویق  1یل =تعد

طبق پیوست دستور العمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت واحدهای غیرمسکونی پسماند ج(بهای خدمات 

  پسماند محاسبه و اخذ خواهد شد.

 موارد پیش بینی نشده براساس موارد مشابه عمل میگردد.-

 .اخذ خواهد شدریال  2,000,000(بهای خدمات مدیریت پسماند ادارات ماهیانه  د

آوری، حمل و دفع زباله مشروط به احداث بنا از اتمام اولین دوره اعتبار  ( شروع اخذ بهای خدمات جمعه

 پروانه ساختمان میباشد

ها، تکایا و ورزشگاههای دولتی از پرداخت بهای خدمات حمل زباله معاف میباشند. بدیهی  ( مساجد، حسینیهو

است چنانچه در این اماکن واحدهای غیرمرتبط )مانند واحدهای تجاری و ...( مستقر باشند، بهای خدمات 

  .مورد محاسبه و وصول قرار خواهد گرفت فوقصرفاً برای واحدهای غیر مرتبط طبق بندهای 

در مورد  .عوارض مدارس دولتی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( از پرداخت بهای خدمات معاف میباشند (ز

 عوارض نوسازی اخذ میگردد. %69مدارس غیر دولتی معادل 

کیلوگرم و در حد  6( واحدهای کم زباله به واحدهایی اطالق میگردد که میزان پسماند تولیدی آنها حداکثر ح

  .آوری باشد واحد مسکونی در هر نوبت جمعپسماند خانگی یک 

 ( در خصوص موارد خارج از شمول این مصوبه، شهرداری میتواند با انعقاد موافقتنامه، بهای خدمات جمعت

 د.آوری حمل و دفع زباله را دریافت نمای



 11 از 3صفحه

 

 ریهو خدمات عمومی ش (با توجه به اینکه شهرداری بصورت مستمر میبایست بهای خدمات پسماند شهریی

را پرداخت نماید و این خدمات قابلیت تعطیلی ندارد  و بعضا مودیان جهت پرداخت این بهای خدمات مراجعه 

به بعد به  1304از سال  نداشته یا از پرداخت آن امتناع مینمایند بهای خدمات پسماند معوق سالهای گذشته

 د.نرخ روز محاسبه و اخذ شود و سال های قبل از آن محاسبه نمی گرد

(با توجه به اینکه بهای خدمات پسماند بصورت سرانه و بین کلیه امالک اعم از مسکونی و تجاری و... تسهیم ک

شده است مالک پرداخت بهای خدمات پسماند استفاده یا عدم استفاده از ملک یا پروانه کسب نمی باشد و 

 واحد صنفی ( به امالک تعلق میگیرد.صرف وجود ملک )داشتن پرونده نوسازی یا پروانه کسب یا دایر بودن 

 ملک‘ (بهای خدمات پسماند به استفاده کنندگان این خدمات تعلق میگیرد ولی در صورت عدم پرداختل

مشمول بدهی بوده و از نظر شهرداری در امالک استیجاری مالک و مستاجر هر یک متضامنا مسئول پرداخت 

 این بهای خدمات میتواند به هر یک از آنها رجوع نماید . این بهای خدمات میباشند. و شهرداری در وصول

 

ریال و 1،699،999(بهای خدمات پسماند  نمایشگاهها و غرفه ها و کنسرت ها به ازای هر شب و هر غرفه م

 ریال6،999،999هر نمایش و کنسرت که جنبه تجاری داشته باشد به ازای هر شب 

 ریال   9،699،999ر مراسم (بهای خدمات پسماند تاالر ها به ازای هن

 

 :لیست واحدهای پر زباله شهری
الستیک، تعمیرات وکارواش  خدمات روغن-4اتوسرویس ها   -3  بارفروشان میوه و تره بار -9گل فروشیها -1 

مراکز  -0سوپر مارکتها   -1کارخانجات داخل حریم شهر -7ها   ساندویچی -5ها   میوه و سبزی فروشی -6

 اقامتی هتلها ومهمانسراها و اماکن -19 ..بوفه های سینما، مراکز و-11رستوران ها  -19تجاری و پاساژها 

-15 کلینیکها پسماند غیرعفونی-16فرودگاهها  بیمارستانها، درمانگاهها و -14ترمینال های مسافربری  -13

قنادی و کارگاه های  -10آشپزخانهها  -11 مبل سازی و درودگری و نجاری  -17کله پزی و سیرابی فروشیها 

شاپ ها بستنی و آبمیوه  تریاها و کافی کافه-91  اتومبیل شیشهکنندگان  فروشندگان و تعویض-99قنادی 

-96آهن  ایستگاه راه-94 تخم مرغ فروشگاههای مرغ و ماهی و -93کبابی و جگرفروشیها -99فروشیها  

 تاالرهای پذیرایی 

 شهری عمومی وبهای خدمات 
قانون برنامه پنجم توسـعه  174 مادهقانون شوراها و بنـدهای )ب( و )ج( یاصالح 71ماده  15مستند به بند 

سهم شهروندان در تامین  نییف به تعکلشهر و شهرداریها را م یاسالمکه شـوراهای  یاقتصـادی و اجتماع

خدمات مذکور شامل ایجاد و و  نموده  نگهداری، نوسازی و عمران شهری‘ شهـریو  یبهای خدمات عموم

هزینه های  و یآتش نشان تامین روها، ادهیبلوارها و پ احداث نگ،یپارکایجاد فضای سبز، حفظ و نگهداری 

صاحبان و ذینفعان از اماکن زیر   ، سهمهای فوق  نهیاز هز یدر جهت جبران قسمت میباشد  ... ترافیکی و  
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میگردد.)عنوان مذکور جایگزین بهای خدمات فضای سبز و شهر نشینی  بهای خدمات شهری اخذتحت عنوان 

 میباشد(

 ریال 999،999و در شهر قدیم  ریال 400,000سالیانه مبلغ در شهر جدید کلیه زمین های بایر  .1

 ریال 799،999و در شهر قدیم  ریال 1,000,000سالیانه در شهر جدید کلیه اماکن مسکونی  .9

 ریال 1,200,000کلیه اماکن تجاری سالیانه  .3

 ریال 770,000پزشکان عمومی ماهیانه  .4

 ریال 1,200,000پزشکان متخصص و دندان پزشکان ماهیانه  .6

متر شامل)خاکبرداری، مخلوط ریزی و بیس ریزی به همراه  9.6ترمیم کانال های حفاری به عرض   .5

 ریال 1,700,000کوبش و قیرپاشی و آسفالت روی کانال حفاری شده( هر مترطول 

 ریال 699.999هزینه زیر سازی پیاده رو موزایئک فرش معادل هر متر طول   .7

 ریال   4.999.999سال به ازای هر متر طول  9هرینه حفاری در آسفالت های با طول عمر کمتراز  .1

 ریال   3.999.999به ازای هر متر طول  سال 6تا  9بین  هرینه حفاری در آسفالت های با طول عمر .0

 ریال 369،999هزینه حفاری زیرسازی مخلوط به ازای هر متر طول  .19

 ریال 999،999اکی به ازای هر متر طول هزینه ی حفاری زیر سازی خ .11

 ریال 1،999،999هزینه تعویض و ترمیم تک لبه به ازای هر عدد مبلغ  .19

د )در واح مودیانی که از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت نسبت به پرداخت بهای خدمات پسماند و شهری

سکونی(   سکونی و غیر م سماند و خدمات عمومی و  اقدام نمایند, بابت این بهای خدمات  های م )خدمات پ

 کاهش می گردد.  ٪05مشمول شهری( 
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  اداری و کارشناسی خدمات بهای

  

 زیر شرح جهت صدور پروانه ساختمان یا عدم خالف یا صدور گواهی به اداری و کارشناسی خدمات بهای( الف

  :میگردد اعالم

  ریال 1.000.000       با هر نوع کاربریو بازدید زمین ها  کارشناسی خدمات بهای

 ریال 1.000.000    ناخالص زیربنا مترمربع 199 تا ساختمانها و بازدید کلیه کارشناسی خدمات بهای
 ساختمانها و بازدید کلیه کارشناسی خدمات بهای

  ریال 1.700.000         ناخالص زیربنا مترمربع 399 تا مترمربع 199 از بیش 

 ریال 3.000.000    زیر بنای ناخالص مترمربع 399 بیش ساختمانها بازدید کلیهو  کارشناسی خدمات بهای 

 ریال  800.000       بهای خدمات کارشناسی امور شهر به ازای هر بازدید

 ریال 700.000       بهای خدمات کارشناسی و بازدید کسب و پیشه:

  .گردد اخذ بایستی کارشناسی حق بار یک صرفاً شهرداری از مردمی درخواست موضوع، یک جهت: 1 تبصره

واحد است به ازای هر واحد  5: هزینه کارشناسی مجتمع های مسکونی و تجاری که شامل حداقل 9تبصره 

 ریال اخذ گردد. 799.999

هزینه های دبیر خانه ؛ پرسنل اداری های جهت هر گونه خدمات اداری به مراجعه کنندگان بابت هزینه -ب(

با عنوان بهای  شرح زیر هزینه های ثابت شهرداری و خدمات الکترونیک به ازای هر خدمت به ؛شهرداری 

 :اخذ خواهد شد به شرح زیر خدمات اداری 

داره راه ابهای خدمات اداری مکاتبات و پاسخ به مکاتبات ادارات که ذینفعی داشته باشد از قبیل مکاتبات -1

 به شرح زیر :سناد؛ دفتر خانه ها و اداره منابع طبیعی بانک ها؛  اداره ثبت و ا  ؛و شهر سازی
 مسکونیP  ( P  )*1    کلیه زمین ها به ازای هر مترمربع و با هر نوع کاربری -

 ( تجاری  P)  P*3    مسکونی به ازای هر مترمربع اعیانی غیرساختمان های  -

 مسکونیP  ( P )*1.5   به ازای هر مترمربع اعیانی  آپارتمان مجتمع های مسکونی -

 مسکونیP  ( P )*1    خانه های ویالیی مسکونی به ازای هر مترمربع اعیانی  -

)پرسنل شهرداری از پرداخت بهای خدمات اداری جهت استعالم یکبار درسال معاف خواهند بود با این شرط که استعالم بنام پرسنل یا 

 همسر ایشان باشد(

  ریال اخذ میگردد. 799،999ازای هر مکاتبه مبلغ بهای خدمات اداری مکاتبات دیگر ادارات به  -

ل معاد اراضی و امالک اشخاص یا مکاتبات مربوط به رهن امالکاستعالم دیگر مراجع از شهرداری مربوط به -9

 تعرفه فوق خواهد بود . % 69

 بهای خدمات اداری جهت تایید نقشه :-3

در زمان صدور پروانه ساختمانی جهت بررسی و بازبینی نقشه های ارائه شده به شهرداری به منظور  -

 .ریال از مالک یا ذینفع اخذ میگردد 99،999تایید نقشه به ازای هر متر مربع زیر بنا 
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 در زمان ارائه نقشه های تفکیکی  اراضی جهت بررسی و بازبینی نقشه ها به ازای هر متر مربع از  -

 ریال اخذ میگردد. 19،999نقشه اراضی ارائه شده معادل 

 ریال 1،999،999مبلغ     استعالم اداره گاز:  -4

: امالکی که به مدت یک ماه یا کمتر از کارشناسی آنها گذشته باشد، از پرداخت هزینه کارشناسی 1 تبصره

 معاف می باشند.

نام شهرداری می شود، از پرداخت بهای خدمات و به نقل و انتقال سند هنگام در امالکی که : 9تبصره 

 کارشناسی معاف می باشند.

ریال جهت هزینه  699،999مودیانی که درخواست کپی از پرونده های نوسازی خود را دارند مبلغ : 3تبصره 

 های اداری اخذ گردد.

سمت جنوب بوده و  جدید از بلوار فردوسی شرقی،فردوسی غربی و بلوار سعدی به: محدوده ی شهر 4تبصره 

 محدوده ی شهر قدیم از بلوار های فوق الذکر به سمت شمال می باشد.
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 قانون شهرداری155ماده   11ارزش معامالتی موضوع تبصره 

 
 کاربری نوع ساختمان  ردیف

 11ساختمانهای موضوع تبصره 

  199ماده 

  19.999.999 تجاری فلزی و بتنی تا دو طبقهساختمان اسکلت  1

  6.999.999 غیر تجاری ساختمان اسکلت فلزی و بتنی تا دو طبقه 9

  19.999.999 تجاری فلزی و بتنی دو طبقه به باالساختمان اسکلت  3

  7.999.999 غیر تجاری ساختمان اسکلت فلزی و بتنی تا دو طبقه 4

  1.999.999 تجاری ساختمان اسکلت مختلط و بنایی با سقف طاق ضربی و تیرچه بلوک  6

  3،999.999 غیر تجاری ساختمان اسکلت مختلط و بنایی با سقف طاق ضربی و تیرچه بلوک 5

 1،999،999 تجاری ساختمان اسکلت مختلط و بنایی با سقف چینکو 7

 9،999،999 غیر تجاری ساختمان اسکلت مختلط و بنایی با سقف چینکو 1

  6.999.999 کلیه کاربری ها ساختمان های پیش ساخته  0

999.9991. کلیه کاربری ها اسکلت سوله با هر نوع سقف 19   

99.9997 کلیه کاربری ها  پارکینگ و سایه بان با هر نوع سازه و سقف چینکو 11   

  199.000 کلیه کاربری ها دیوارکشی با هر نوع مصالح متر مربع 19

  6.999.999 تجاری تعمیرات اساسی 13

999،9999، غیر تجاری تعمیرات اساسی 14  

 16،999،999 تجاری هر مترمربع کسری پارکینک 16

  6.999.999 غیر تجاری هر مترمربع کسری پارکینک 15

 

  رأی بر ابقا داده می شود، عوارض آن به نرخ روز طبق دفترچه  199ضمنا ساختمان های دارای خالفی که در کمیسیون ماده

 گردد.تعرفه همان سال محاسبه و اخذ می 

  می باشد. مترمربع 27قانون شهرداری ها، مساحت هر واحد پارکینگ با احتساب گردش  199ماده  6با استناد تبصره 
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 تجاری و اداری،هزینه ی تأمین و ساخت پارکینگ برای واحدهای مسکونی

 

در محل  تفصیلیمالکین کلیه ساختمان ها با هر نوع کاربری موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح  -1

متری ملک میباشند که در این حالت 199استقرار ساختمان یا در پارکینگ های دارای اسناد حقوقی در شعاع 

ذکر شماره و نام پارکینگ و حدود اربعه آن در صورت مجلس تفکیکی ملک و اسناد ثبتی آن الزامی است در 

گ غیر مسکونی به صورت زمین یکپارچه به غیر این صورت و پس از تایید شهرداری بایستی کسری پارکین

متری ملک با راه دسترسی مناسب  999متر مربع زمین در شعاع  96ازای هر واحد کسری پارکینگ معادل 

 از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری انجام شود.

یه موارد فوق بر اساس شروط شش گانه زیر  شهرداری مجاز به دریافت در صورت احراز و تایید عدم امکان کل 

 پارکینگ طبق فرمول زیر می باشد .بهای خدمات تأمین و ساخت 

 ساختمان در بر خیابان های سریع السیر باشد. الف:

 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل99ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  ب:

 اتومبیل رو نداشته باشد.

ساختمان در محلی قرارگرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری  ج:

 اجازه قطع آنها را نداده است.

 ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. د:

ری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد)براساس ضوابط طرح تفصیلی( احداث ه: ساختمان در بر معب

 پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

در صورتیکه طبقات وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح احداث  و:

 پارکینگ نمود.  

 ریال (P)×1000(+)0303330333  و کاربری های غیر تجاری مسکونی بهای خدمات ساخت پارکینگ-1

 ریال P)×500)(+13303330333)      تجاریبهای خدمات ساخت پارکینگ  -2

 .می باشدتجاری  Pمعادل  2در ردیف   مسکونی و Pمعادل  1در ردیف   Pمالک 
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 ناشی از رفع تصرف و سد معابر و میادین و پاکسازی آنخدمات هزینه 

قانون شهرداریها ، سد معبر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر  55ماده  2بند ازآنجاییکه وفق تبصره یک 
مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع می باشد 

ناهنجاریهای موجود در این زمینه در سطح شهر  وضع عوارض نیز می تواند عاملی بازدارنده در جهت پیشگیری از
تلقی گردد و موجبات ایجاد منظر و زیبایی شهری و تقلیل در مدت زمان اشغال معابر و پیاده رو ها توسط واحدهای 

 اجازه داده می شود: الرتجاری باشد لذا به شهرداری 
 ی می نمایند عوارضیا تصرف معابر عموماز کلیه مالکین یا ذینفعان واحد های تجاری که اقدام به سد معبر 

)مالک  محاسبه و وصول گردد.  P ×10معادلهر متر مربع تصرف معبر بصورت ماهیانه و به ازای  هزینه ناشی از

P )تجاری است 

ریال و هزینه انبارداری و نگهداری روزانه مبلغ  833،333بهای خدمات جمع آوری و عودت وسایل سد معبر مبلغ 
 ریال می باشد. 2330333

در صورت تکرار تخلف در مرحله دوم دو برابر فرمول فوق عوارض محاسبه و به شهرداری اجازه داده می : 1تبصره 
 شود بر علیه متخلف تشکیل پرونده داده و به مراجع قضایی و یا شبه آن ارجاع نماید.

 ریال می باشد. 433،333بهای خدمات جمع آوری داربست به ازای هر روز معادل  :2تبصره 
رای به ابقاء آن داده است،  133ساختمان هایی که دارای باکس نما در گذر هستند و کمیسیون ماده  :3تبصره 
 ریال به ازای هر متر مربع اخذ شود. 0،333،333مبلغ 

 ریال   13،333،333دستفروشی تعمیر کفش و ساعت به ازای شش ماهه مبلغ جریمه ی : 4تبصره 
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 نقشه برداری توسط شهرداری بهای خدمات
  

 
 تعرفه خدمات نقشه برداری که توسط شهرداری صورت می پذیرد به قرار زیر می باشد:

مترمربع بدون اعیانی  233متر مربع تا سقف  1از  533/1و  233/1برداشت و ارائه نقشه با مقیاس  .1
 ریال 2،333،333ریال با اعیانی  1،533،333

مترمربع بدون اعیانی  533متر مربع تا سقف  233از  533/1و  233/1برداشت و ارائه نقشه با مقیاس  .2
 ریال 0،333،333ریال با اعیانی  2،533،333

ریال با اعیانی  225،333متر مربع بدون اعیانی  533از  533/1و  233/1برداشت و ارائه نقشه با مقیاس  .0
 ریال 253،333

 ریال 533،333ه به ازای هر میخ میخکوبی و تحویل قطع .4

 ریال 1،533،333نقشه برداری بابت مشخص کردن کد ارتفاعی زمین به ازای هر درخواست مبلغ  .5
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 بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی
 

شهر  به ازای             .1 سعه  سب تو شانی به تنا ستگاه های آتش ن سعه ای شانی جهت تو بهای خدمات آتش ن

سکونی معادل ناخالص زیر بنا در کاربری  صدور   P×3و در دیگر کاربری ها معادل  P×1م در هنگام 

 پروانه ساختمان اخذ می گردد .

 بهای خدمات ایمنی و اتش نشانی به شهر ها و روستاهای اطراف به شرح زیر می باشد: .9

اطراف برای انجام خدمات به آنها، در صورتی که ارائه خدمات   در صورت درخواست شهرداری های شهرهای     

شهرداری خور ماهیانه     شهر الر با وقفه مواجه نگردد، از  شهرداری لطیفی معادل   49،999،999در  ریال و از 

 ریال اخذ خواهد شد.  16،999،999ریال و از دهیاری روستاهای بائن و براک ماهانه  49،999،999

خدمات، شهرداری الر  در صورت عدم درخواست شهرداری ها و دهیاری های مذکور و یا عدم پرداخت بهای    

صورت می پذیرد از         ستان  شهر ست مدیریت بحران  موظف به ارائه خدمات نخواهد بود.مواردی که به درخوا

 شمول این بند مستثنی است.

 بهای خدمات آموزشی آتش نشانی: .3

مطرح و به استناد   90/9/03مورخ  73در جلسه شماره    1303موضوع بهای خدمات آتش نشانی جهت سال    

شهرداری الر با هماهنگی فرمانداری الر به منظور افزایش آگاهی عمومی صورت جلسه مقرر گردید  11ردیف 

مردمی در راســتای ارتقاض ضــریب امنیت عمومی و جهت کاهش اثرات مخرب آتش ســوزی و ... مکلف اســت 

سبه         شانی جهت تمامی ک شی آتش ن سبت به برگزاری کالس های آموز ر، شه ضمن تدوین برنامه ای جامع ن

شنده و       سی، مینی بوس، ون،وانت بار، اتوبوس،کامیون،کامیونت و ک سایل نقلیه عمومی اعم از تاک رانندگان و

کارمندان تمامی ادارات و نهادها و دانش آموزان ســطح شــهر و شــهرهای همجوار ضــمن اخذ بهای خدمات  

 برگزار نماید. 03ر طول سال مربوطه و با ارائه گواهی نامه پایان دوره متناسب با نیاز هر قشر فوق د

الف( بهای خدمات آموزشی آتش نشانی و امداد جهت کارمندان ادارات و ارگان ها و سازمان ها تا یک جلسه     

ــه  96دقیقه ای جهت    09 ــافه    96ریال و مازاد بر    3،999،999نفر، برای هر جلسـ نفر به ازای هر نفر اضـ

 ریال  69،999

شانی    شی آتش ن سی  ب( بهای خدمات آموز -کامیون-اتوبوس-وانت بار-ون-مینی بوس -جهت رانندگان تاک

شنده تا   سه   96کامیونت و انواع ک سه   09نفر برای یک جل ریال و مازاد بر  3،999،999دقیه ای برای هر جل

 ریال اخذ گردد. 69،999نفر به ازای هر نفر  96
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صنوف( جهت        سبه)تمام  شانی جهت ک شی آتش ن سه   نفر 96ج( بهای خدمات آموز دقیقه ای  09تا یک جل

 ریال  69،999نفر به ازای هر نفر  96ریال و مازاد  9،699،999برای هر جلسه 

ضیان اخذ گواهی نامه رانندگی جهت       شانی ویِژه متقا شی آتش ن سه  نفر  96د( بهای خدمات آموز تا یک جل

 ریال 69،999نفر به ازای هر نفر  96ریال و مازاد  1،699،999دقیقه ای برای هر جلسه  09

شجویان جهت      شانی جهت دانش آموزان مدارس تمام مقاطع و دان نفر تا  96ه( بهای خدمات آموزشی آتش ن

 ریال 39،999نفر  96ریال و مازاد بر  9،999،999دقیقه ای برای هر جلسه  09یک جلسه 

 ریال 3،999،999طبقه به باال  9کارشناسی ساختمان های بلند مرتبه و  .4

 ریال 4،699،999های صنعتی و تولیدی ها ک کارشناسی شهر .6

 ریال 7،999،999هر سرویس آب جهت تست و یا شستشو  .5

 ریال 3،999،999کارشناسی آتش سوزی و گزارش آن به بیمه و سایر ارگان ها  .7

هزینه اسـتقرار خودرو در محل و یا اماکن درخواسـت کننده بخش خصـوصـی به ازای هر واحد نیرو      .1

 ریال 5،999،999

 399،999تأییدیه سالیانه در صورت داشتن پایان کار و تأییدیه آتش نشانی از قبل به ازای هر واحد      .0

 ریال

ــاس   .19 ــه طبقه به باال به ازای هر مترمربع بر اس ــکونی س ــاختمان های مس تیپ خطر و تجمع از در س

ساز مبلغ       39،999ریال تا  9،9999 شود و در واحدهای تجاری انبوه  سبه و اخذ   49،999ریال محا

 ریال اخذ گردد. 3،999،999واحد  19و در واحدهای مسکونی و تجاری کمتر از ریال 

 افراد تحت تکفل بهزیستی و کمیته امداد از پرداخت حق کارشناسی معاف می باشند. .11
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 :و صدور مجوز بازگشایی درب بهای خدمات صدور پایان کار و عدم خالف

 ریال 3،999،999      خدمات صدور پایان کار به ازای هر پروانه

 ریال 1،699،999      خدمات صدور عدم خالف به ازای هر پروانه

 ریال 199،999    خدمات صدور مجوز درب مسکونی کوچک به ازای هر درب 

 ریال 1،999،999    خدمات صدور مجوز درب مسکونی بزرگ به ازای هر درب 

 ریال 9،699،999      به ازای هر دربتجاری خدمات صدور مجوز درب 

 حق شارژ مغازه های میدان بار:
ــال        ــارژ مهازه های میدان بار برای سـ ریال(   1,000,000ریال)  یک میلیون ماهیانه مبلغ     1491جهت حق شـ

 شده است. تعیین می شود که این نرخ برای کلیه اصناف یکسان در نظر گرفته

سبه            شارژ آنها به نرخ روز محا سال های قبل بدهکارند، حق  صنافی که از  شد مودیان و ا الزم به ذکر می با

 خواهد شد.
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 سازمان حمل و نقل:

)طبق نرخ به شرح جدول ذیل  1499نرخ نامه عوارض سازمان حمل و نقل همگانی شهر الر و حومه در سال 

 و تهییری نداشته است.( می باشد 00های پیشنهادی سال 

 

 

 


