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سازمانهای پیشنهادی شهرداری و  محلی خدمات ءبها

 سلماس وابسته شهر

 1399سال در 
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 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
 1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  -

حصیل می شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای جدیدی که وضع و و وابسته به آن وصول یا تهر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در ان کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله شهرداری و موسسات تابعه  -30ماده 
 تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.

 1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب  -

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -71ماده 

 م می شود.تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعال -16بند 

 ران اقدام نمایند.متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزی ( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض27/8/1386)اصالحی  -77ماده 

عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به  عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است . وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر – تبصره
 اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -

 موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعالن عمومی نمایند.: شوراهای اسالمی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که نکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند  1بند  – 50ماده 

 .1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  -

ارض مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود لز پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، عو احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مشموالن این قانون برای – 6ماده 

 شامل ایثارگران نخواهد بود. شهرداری و نوسازس برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم

صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل  شهرداریها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بهقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، 59در راستای اجرای ماده :  59ماده 

پرداخت صددرصد عوارض به صورت  .ت یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع استدرخواس .پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند

زانی که به تصویب شورای اسالمی شهر میرسد درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به می10نقد شامل 

قانون مدیریت خدمات ( 5شهرداریها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرائی موضوع ماده) .حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود

  .ه صادر کنندوافقت دستگاه اجرائی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانکشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به م
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 تعاریف :

 شهرداری ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است.آیین نامه مالی  30تعرفه عوارض : عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده 

P  :( منظور ازP یا قیمت منطقه ای ، ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبنای اعالن سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده )قانون مالیات های مستقیم و مالک عمل  64
 خواهد بود. 1398نحوه محاسبات سال 

K  : است که در تعرفه های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسالمی شهر تعیین می گردد.ضریبی 

 می شود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس های الزم می باشد. هیک واحد مسکونی : عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخت

شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و  10/3/1389 ن دستورالعمل براساس مصوبه مورختعاریف و اصطالحات بکار رفته در ای
 مفاهیم کاربری های شهر می باشد.

 توجه :

 بایستی رعایت شود: 1399موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارض سال 

قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در  چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین .1
 شد.میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به  3/2/85مورخه  48همچنین دادنامه شماره و  25/11/83مورخه  587با توجه به دادنامه شماره  .2
 نرخ زمان وقوع تخلف ، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

 شهرداری است. قانون 77مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ، کمیسیون موضوع ماده  نمرجع رفع هر گونه اختالف بی .3

 قابل وصول است.نیز در صورت داشتن مجوز از مراجع ذیربط عوارض ساخت برمبنای تعرفه مصوب حریم شهر درعوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و  .4

پیش ایی که در قوانین بودجه سنواتی ( و یا معافیت ه17/2/87قوانین و مقررات مربوط به معافیت های مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  .5
)برابر احکام  تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود. جرایم در هر حال قوانین مربوطه خواهد بود وبینی می گردد با رعایت 

 عمل خواهد شد( 99توسعه قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون جامع حمایت از ایثارگران ، قانون بودجه سال  هفتمدائمی برنامه 
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از معابر استفاده  حق–( 1شماره ) جدول   

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

1 

 از معابر  استفاده حق

 )درزمان احداث ساختمان(

 موقع صدور پروانه درساختمانی % عوارض صدور پروانه 24   – الف

 کمیسیون ماده صددر پس از رای ابقاء  % عوارض بدون پروانه30  – ب
مدت زمان نصب و استفاده از داربست در معابر با رعایت اصول ایمنی بصورت سه ماهه (: 1بند )

 بوده و بیش از سه ماه عوارض مربوطه مجدداً محاسبه اخذ خواهد شد.   

 

3 

 از معابر در ساختمانهای مجاز  استفاده

 )استفاده از داربست ، تعمیرات داخلی و غیره (
 * ارزش منطقه ای 12بر قطعه * 
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بهای خدمات بهره برداری موقت در فضاهای غیر شهرداری از موجرین –( 2جدول شماره )  

 

 توضیحات  نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

1 

تأسیسات بهای خدمات بهره برداری 

و تجهیزات شهری مانند منبع آب ، 

پست ترانسفورماتور ، پست گاز ، 

و غیره به ازای ، برق پست مخابرات 

 هر متر مربع اعیانی

35× P  

سازمان ها کليه مالکين )موجرين( حقيقی و حقوقی امالک واقع در محدوده و حريم شهر اروميه به غير از شهرداری اروميه، 

و تکرار کننده و موارد BTSکه مبادرت به نصب انواع تجهيزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن  و شرکتهای تابعه

آلودگيهای بصری و زيست محيطی در جهت ارتقاء کيفيت زندگی شهروندان و برای ترغيب به  نمايند، به منظور کاهش مشابه می

دور از مناطق مسکونی، برای امالک مورد اشاره به شرح ذيل به عنوان بهای خدمات بهره برداری  نصب دکل در فضاهای عمومی و به

  از موقت به صورت پايدار به صورت ماهانه و براساس رابطه ذيل محاسبه و مالک موظف به پرداخت می باشد. روش محاسبه عبارت است

بر روی پشت ها بام و يا فضاهای شهری به صورت مهاری و يا غير عبارت است از انواع سازه های فلزی و غير فلزی که  :دکل

 .مهـاری)خودايستا( نصب شده و بر روی آنها انواع آنتن و ساير تجهيزات مخابراتی و راديويی نصب ميشود

 ذ نمايـد درصـورتقبل از احداث هر دکل، مالک بايد از سازمان آمار و فناوری اطالعات شهرداری اروميه مجـوز الزم را اخـ -تبصره 

عـوارض را بـه عنـوان جريمـه بـه 73 % و کشف دکل بدون مجوز، مالک ملزم است عالوه بر عوارض متعلقه، به ميزان مبلـغ گزارش

 سازمان بپردازد

=P  منطقه ایارزش  

S مساحت سطح اشغال = 

2 

(، BTSدکل های برق و مخابرات)

کیوسک تلفن و امثال آن به ازای 

  )ارتفاع دکل( هر متر طول

   بصورت ساالنه

 S × P  × ارتفاع دکل × 45

 

 ء اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای شرکت های خدمات رسانبهااجاره  –( 3جدول شماره )

 

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

1 

(، کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر BTS) اجاره بهاء دکل های برق و مخابرات

) میادین، خیابان  در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری متر طول )ارتفاع دکل(  

 ، پارکها و ...( اجاره بهای مربوط بـه اسـتفاده از امـاکن و فضـاهای شهرداری ها

 و شرکتهای خدمات رسان و غیره توسط سازمان آمار و فناوری اطالعات 

 نظریه کارشناسی رسمیبا 

 ) عقد قرارداد (

( :  پس از قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری با 1بند )

 شرکتهای خدمات رسان نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد شد 
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 غرفه ها و نمایشگاههای فصلی و دائمیتنظیف و پسماند و ...   بهای خدمات –( 4شماره ) جدول

 

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

1 

و  و محدوده آن ها  غرفه بهای خدمات

تخصصی، ادواری،  اعم از فروش، ها نمایشگاه

های روز در محدوده و  فصلی و دائمی و بازار

 حریم شهر 

نمایشگاه تخصصی به ازای هر 

  ریال 000/18/-انه مترمربع روز

نمایشگاه غیرتخصصی به ازای هر 

 ریال 000/6/-روزانه مترمربع 

وصولی را به  هزینه،  زمان عقد قرارداد: متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در  (1بند )

 .حساب شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند

،  : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود (2بند )

توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی  می مأموران وصول شهرداری

، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری  میزان وصولی اقدام نمایند

تواند برابر آیین نامه نسبت به وصول حق و  باشند در غیر این صورت شهرداری می می

 حقوق قانونی خود اقدام نماید.

این بخش  هزینهشوند مشمول پرداخت  ط شهرداری ایجاد میهایی که توس بازار

 نخواهند بود.
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 جدول شماره )5(  بهای خدمات ورودی میادین میوه و تره بار و خشکبار و میدان گندم و باسکول

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف
 بدون بار با بار نوع وسيله نقليه

1 
و  خشكبار و گندم بار و ميوه و تره ميادین  ورودیه حق

 حبوبات و غالت

 وانت پیكانحق ورودیه 

 وانت نیسانحق ورودیه 

 تریلیحق ورودیه 

 ده چرخحق ورودیه 

 شش چرخحق ورودیه 

 900خاور وحق ورودیه 

 سواريحق ورودیه 

 حق ورودیه سه چرخ

 ریال 000/25/-

 ریال 000/35/-

 ریال 000/250/-

 ریال 000/150/-

 ریال 000/120/-

 ریال 000/120/-

- 

ریال 000/5/-  

 ریال 000/15/-

 ریال 000/25/-

 ریال 000/150/-

 ریال 000/70/-

 ریال 000/60/-

 ریال 000/60/-

 ریال 000/12/-

- 

پیمانکار موظف است از اول  ( :1بند )

سال بر اساس تعرفه جدید نسبت به 

% مبلغ قرارداد را 10وصول اقدام و 

برای مدت باقیمانده افزایش  و به حساب 

 شهرداری پرداخت نماید.

 تبصره کلی :

در صورت دریافت عوارض به صورت 

خروجی از میدان گندم و خشکبار از 

 50بابت هر کیلو تخم آفتاب گردان 

 70ریال و از بابت هر کیلو تخم کدو 

ریال هنگام  50ریال و سایر اقالم نیز 

عوارض اخذ خروجی از میدان بعنوان 

 خواهد شد.

 
2 

 هزینه خدمات باسکول

 انواع تریل

 ده چرخ ، شش چرخ و کمپرسی

 خاور و تراکتور

 انواع کامیونت و  وانت

 ریال 000/90/-

 ریال 000/70/-

 ریال 000/60/-

 ریال 000/40/-

 ریال 000/5/- گونی هر  به ازاي هزینه قپان
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 جدول شماره )6(  بهاء خدمات ورودیه میدان دواب

 

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 ميدان دوابحق ورودیه  1

 ریال 000/25/-   حق ورودیه و سایر عوارضات جانبی براي هر راس گاو و گاو میش و گوساله  -1

( : پیمانكار موظف است از اول سال بر اساس تعرفه 1بند )

% مبلغ قرارداد را براي مدت 10جدید نسبت به وصول اقدام و 

 باقیمانده افزایش  و به حساب شهرداري پرداخت نماید.

بهره بردار)پیمانكار( نظارت بر امورات و عملكرد (:  کلیه 2بند )

 خواهد بود. شهرداري میدان دواب توسط 

( : هرگونه احداث مستحدثات موقت یا دائم اعم از قهوه 3بند )

در میدان بایستی با اخذ مجوز از خانه ، غذا خوري و غیره 

 شهرداري اقدام شود.

 

 ریال 000/15/-   حق ورودیه و سایر عوارضات جانبی براي هر راس گوسفند و بز و بزغاله  -2

 ریال 000/20/-   حق ورودیه و سایر عوارضات جانبی براي هر راس االغ  -3

 ریال 000/50/-   حق ورودیه و سایر عوارضات جانبی براي هر راس شتر و اسب و قاطر  -4

 ریال 000/15/-   براي هر دفعهبه غیر از تاکسی  حق ورودیه براي هر دستگاه سواري  -5

 ریال 000/25/-   بدون بارحق ورودیه براي هر دستگاه وانت و خاور  -6

 ریال  000/25/- وانت   با بار یونجه و کاه کامیون و خاور  حق ورودیه براي هر دستگاه   -7
 ریال  000/35/ -خاور و کامیون

 ریال 000/40/-    حق ورودیه براي دستفروشان به هر عنوان -8

 ریال 000/25/-    رأسبه صورت زنده قاپان هر  گوسفندوزن نمودن هر نوع  -9

 الری 600/ - هر کیلو  بصورت زنده قاپان  نمودن گاو  وزن -10

 ریال 000/60/ -   فروش نهال حق ورودیه   – 11

 ریال 000/600/-  و غذاخوري و ... کرایه قهوه خانه  -12
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 جدول شماره )7(  بهاء خدمات آرامستان 

 

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 هزینه خدمات آرامستان 1

 کرایه حمل اموات از شهربه روستا بدون آمادگی براي دفن -1
  ریال000/750/- کيلومتر 10تا مسافت 

( : هزینه پیش فروش قبر در 1بند )

آرامستان جدید هر قبر مبلغ                         

ریال بوده و ضمناً  000/000/36/-

 غیر قابل انتقال بغییر می باشد.

 

 ریال 000/800/1/- کيلومتر 30تا  10از مسافت 

 ریال 000/30/- کيلومتر به باالتر هر کيلومتر  30از مسافت 

 ریال 000/400/2/-   آماده نمودن اموات و کفن براي روستا -2

 ریال 000/400/2/-   مبلع اضافه دریافتی  هزینه مربوط به دفن وکفن عالوه بر حمل اموات ازروستا به شهر-3

 ریال 000/200/4/-    سال به باال 10هزینه دفن وکفن بزرگساالن از  -4

 رایگان سال تمام 2هزینه دفن وکفن خردسال تا  -5

 رایگان   سال تمام 10سال تا  2هزینه دفن وکفن از -6

 از ادارات  کارتسالمندان با ارائه موسسه افراد تحت پوشش کمیته امداد ، بهزیستی ،  -7

 می باشند رایگانمربوطه و موسسه 
افراد تحت پوشش کميته امداد ، بهزیستی ، سالمندان با ارائه گواهی 

 می باشند رایگان از ادارات مربوطه 

 ریال 000/400/2/- هزینه نصب سنگ قبر  -8

در صورت نگهداري جسد در سردخانه شهرداري و حمل آن به درب منزل  – 9

 و مجدداً برگت آن به وادي رحمت هزینه کرایه اخذ خواهد شد 
 ریال 000/200/1/-

 ریال 000/200/1/- ) فقط دستمزد( اعزام غسال و غساله به بخش خصوصی و روستا – 10
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 جدول شماره )8(  بهاء خدمات تاسیسات شهرداری)هزینه ذبح احشام(

 
 

 توضیحات نحوه محاسبه   عنوان  ردیف

1 

 هزینه

 ذبح احشام

 

 گاو وگاو میش هر رأس   برايذبح احشام درکشتارگاه  هزینه  -1

 بز و بزغاله  ،براي گوسفند ذبح احشام در کشتارگاه  هزینه -2

 کرایه حمل گوشت به روستاهاي همجوار داخل حوزه–3

 گاو و گاو میش هر رأس ریال براي  000/1/000/- مبلغ  -1

 ، بز و بزغالهگوسفند هر رأس  براي ریال  000/200/-مبلغ   -2

 ریال 000/100/-ریال ودام کوچک مبلغ  000/200/-کرایه دام بزرگ مبلغ   – 3

اینکه امورات (: توضیح 1بند )

کشتارگاه به بخش خصوصی 

 واگذار گردیده است.
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 جدول شماره )9(  تعرفه بهای خدمات بر وجوه و اموال شهرداری

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 هزینه استعالم 1

تهیه گزارش براي کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمانها  هزینه استعالم و

وادارات وغیره به هر عنوان که درامورات شهرداري و دوایر شهرداري از جمله 

عدم  –مجاز نمودن محل  –پایان کار  –پروانه هاي ساختمانی تمدید پروانه 

اتحادیه  –دفترخانه ها  –جوابیه استعالم بانكی  –خالفی وتفكیک به هر عنوان 

هاي صنفی استعالم ادارات آب وبرق وگاز وتلفن وسایراستعالمات که به هر 

 عنوان نیاز به گزارش مأمورفنی می باشد 

 ریال 000/700/-داخل محدوده 

 ریال 000/1/200/-خارج از محدوده 

تهیه گزارش و صدور جوابیه استعالم دفاتر اسناد رسمی و 
 ریال  000/400/1/-مشاورین امالک 

 هزینه خدمات خریدو فروش امالک مسكونی سطح شهر

2 p * T     عرصه 

    p * n اعیانی 

 هزینه خدمات خریدو فروش امالک تجاري )مغازه( سطح شهر

4 p * T   عرصه 

   p * n  اعیانی 

( : کلیه بهای خدمات محلی مصوب شورای 1بند)

 اسالمی شهر سلماس مشمول این بند می باشد.

به آرای اخذ شده و دعاوی مطروحه و  ( : نسبت2بند)

قانون آئین دادرسی  522در حال پیگیری طبق ماده 

 مدنی خواهد شد.

در هنگام تقسیط  77(:  دبیرخانه کمیسیون ماده 3بند)

مطالبات نسبت به اخذ تعهد پرداخت خسارت تأخیر 

 تأدیه با رضایت مودی اقدام نماید.

معیین در قانون ( : ایثار گران عزیز )اشخاص 4بند )

ایثارگران ( و کارکنان شهرداری و شورای اسالمی 

شهر و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی از محاسبه و پرداخت کارمزد  و هزینه نقشه 

 برداری مذکور معاف می شوند.

: در صورت عدم وصول به موقع 1تبصره 

 تشویقاتچكها ظرف مدت یک ماه کلیه 

 لغو خواهد شد.

: اعتبار نقشه برداري انجام شده براي 2تبصره 

 هر ملک به مدت شش ماه می باشد.

 

T  مساحت عرصه = 

N  مساحت اعیانی = 

 
 

  نقشه برداري از امالك کههزینه 

نقشه برداري  مستلزم برداشت و

 و اعالم بر و کف است

 مترمربع  300تا از یک 
 مترمربع  500متر تا  300از 

 مترمربع 1000تا  500از 
 مترمربع 4000 تا 100از   

 تا یک هكتار 4000از 
 مازاد بر یک هكتار به ازاي هر هزار مترمربع

 

 

 ریال 000/000/3/-
 ریال  000/500/4/-
 ریال 000/000/6/-

 
 

 ریال  000/000/7/-
 ریال 000/000/10/-

 ریال 000/000/3/-
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 جدول شماره )10(  هزینه خدمات شهرداری )بابت برداشت و جمع آوری و دفن بهداشتی زباله(.

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

1 

هزینه خدمت ارائه شده از 

برداشت و جمع آوری بابت 

 هو دفن بهداشتی زبال

 ریال 000/400/2/-ماهیانه  ) شعبات مرکزي بانكها (بانكها 

   

( : برای خانواده های معظم شهداء ، ایثارگران ، 1بند)

% هزینه مشمول خدمات و 50جانبازان ، رزمندگان 

 آتش نشانی محاسبه و اخذ خواهد شد.

(: مناطق مورد نظر در نحوه محاسبه اماکن 2بند)

تجاری و خدماتی به ازاء هر مترمربع همان مناطق 

      شده در دفترچه ارزش منطقه ای در    فتعری

 تبصره های ماده صد.

(: بهای خدمات برداشت زباله از اماکن تجاری 3بند)

واقع در بافت قدیم )فرسوده( شهر به تعداد بلوک 

در سیستم به ازای هر مترمربع دو های تعریف شده 

  برابر تعرفه مصوب اخذ خواهد شد.

افراد تحت پوشش کمیته اماد امام خمینی و (: 4بند)

ن  شاغل وبازنشسته شهرداری مشمول کارکنابهزیستی و

 پرداخت بهای  خدمات و آتش نشانی نمی باشند.

 

 ریال 000/000/2/-ماهیانه  سایر شعبات بانكها ، موسات مالی اعتباري ، تعاونی و قرض الحسنه ها و ... 

 ریال 000/600/-ماهیانه  باجه هاي خودپرداز مربوط به بانک در اماکن خصوصی

 ریال 000/400/2/-ماهیانه  ادارات دولتی

 ریال 000/800/4/-ماهیانه  تاالرهاي پذیرائی ماهیانه

 ریال 000/000/3/- مراکز نظامی و انتظامی در صورت حمل توسط شهرداري ماهیانه

از هر خانوار شهري در موقع وصول عوارض نوسازي هزینه خدمات 

 می گردد. نوسازي وصولعوارض %  100بصورت سالیانه 
 %عوارض سالیانه نوسازي 100

 ریال 000/10/- اماکن تجاري و خدماتی به ازاي هر مترمربع

 ریال 000/800/1/-درجه یک  ماهیانه رستورانها 

 ریال 000/400/1/-درجه دو  غذاخوري ها ماهیانه

 ریال 000/000/1/- درجه سه ماهیانهها مسافرخانه  ومهمانپذیر 

 ریال 000/600/3/- ماهیانه  براي پمپ بنزین ها

 ریال  000/600/3/- ماهیانه  CNGجایگاههاي براي 

 ریال  000/200/1 آموزشگاه هاي رانندگی ماهیانه

 ریال 000/400/2/- کارواش ماهیانه
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ه و سایر خدمات (برداشت و جمع آوری و دفن بهداشتی زبال(  هزینه خدمات شهرداری )بابت 11جدول شماره )  

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

1 

 سالیانه تزریقات و پانسمان
 ریال 000/800/4/-درجه یک    

( : کلیه مشمولین بندهای مذکور مخیر به پرداخت 1بند)

تعرفه سال مورد عمل بدهی ها ی سنوانتی خود بر اساس 

 حداکثر در دو قسط سه ماهه خواهند بود.

( : بهاء خدمات مدیریت اجرایی پسماندهای دریافتی 2بند)

شهرداری از بابت پسماندهای عادی مشاغل مذکور بوده و 

پسماندهای عفونی برابر مقررات توسط تولید کنندگان تبدیل 

 به پسماند عادی خواهند شد.

ه مشاغل بند فوق هزینه های مربوط به ( : در صورتیک3بند)

جمع آوری زباله های عفونی را به بخش خصوصی پرداخت 

نمایند و با تأئید نظام پزشکی و پیمانکار از پرداخت عوارض 

 سالیانه معاف خواهند بود.

( : در صورتی که مراکز فوق قرارداد  با پیمانکار جهت 4بند )

% 50ارائه نمایند  جمع آوری زباله های عفونی به شهرداری

مبلغ فوق اخذ خواهد شد در غیر اینصورت کلیه مبلغ اخذ 

 خواهد شد. 
 

 ریال  000/600/3/-درجه دو  

 ریال 000/400/2/ -درجه سه  

 ریال 000/000/4/- سالیانه پزشکان فوق تخصص و جراحان و دندان پزشکان

 ریال 000/600/3/- سالیانه پزشکان متخصص

 ریال  000/400/2/- سالیانه پزشکان عمومی

 ریال  000/600/3/- سالیانه دامپزشکان

 ریال 000/000/70/- سالیانه بیمارستان ها

 ریال  000/000/12/- سالیانه درمانگاه ها

 ریال 000/000/12/- سالیانه کلینیک های تخصصی 

 ریال 000/000/12/- سالیانه آزمایشگاههای دولتی و خصوصی

 ریال 6/ 000/600/- سالیانه داروخانه های روزانه

 ریال 000/000/18/- سالیانه داروخانه های شبانه روزی

 ریال 000/600/3/- سالیانه عینک سازی

 ریال 000/800/4/- سالیانه دندانسازی تجربی

 ریال 000/000/12/- سالیانه ( رادیولوژی سونگرافی و  سی تی اسکن و ام ار آی )هرکدام

 ریال 000/000/6/- سالیانه مامایی

 ریال 000/000/6/- سالیانه داروخانه های گیاهی ، سمی و دامی

 ریال 000/000/6/- سالیانه   فیزیوترابی

 ریال 000/600/3 سالیانه شنوایی سنجی  و بینایی سنجی و تغذیه و سایر پروانه های پزشکی

 ریال 000/400/2/- سالیانه کاالهای پزشکی
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 جدول شماره )12(  بهای خدمات اجاره ماشین آالت  ) هزینه کارکرد ماشین آالت  - فروش نقشه طرح تفصیلی  - هزینه تأئید نقشه های تفکیکی - هزینه کنترل نقشه های ساختمانی - هزینه پالک کوبی (

 
 

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 ساعت  چهارحداقل  کارکرد  ماشین آالت کارکرد 1

 گریدر هر ساعتی 

 لودر هر ساعتی 

 فینیشر هر ساعتی 

 غلطت الستیكی و زیرسازي ، اتو آهنی

  بیل مكانیكی بكو

 بیل مكانیكی اطلس

 غلطک آهنی کوچک

 مینی لودر

 قیرپاشتانكر 

 ریال  000/400/2/-

 ریال  800/1/ 000/-

 ریال  000/000/6/-

 ریال  000/400/2/-

 ریال 000/500/1/-

 ریال 000/000/3/-

 ریال 000/200/1/-

 ریال 000/800/1/-

 ریال 000/000/1/-

ساعت بوده و کمتر  4( : حداقل اجاره ماشین آالت 1بند)

ساعت محاسبه و اخذ خواهد شد و به  4از آن نیز 

 شد.خارج محدوده خدماتی داده نخواهد 

برای خانواده های معظم شهداء ، ایثارگران ، ( : 2بند)

جانبازان ، رزمندگان و تحت پوشش کمیته امداد امام 

و همکاران شاغل و بازنشسته  خمینی و بهزیستی

 % هزینه مشمول محاسبه واخذ خواهد شد.50شهرداری

 
 

 

 

 

 

 

 



 مورد تصویب قرار گرفت.سلماس شورای اسالمی شهر 1398/ 10/11 مورخه 338شماره تعرفه پیشنهادی در جلسه  پیشنهاد دهنده: شهرداری سلماس

 عبداله مطلبی قره قشالقی –سلماس رئیس شورای اسالمی    قهرمان نصیری صدقیانی –سلماس  ر شهردا
13 

 

 

 

آسفالت و جرائم(  هزینه تخریب 13جدول شماره )  

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

1 

اخذ جرائم تخریب آسفالت   جوابيه استعالم آب و فاضالب و عقد 

 قرارداد با شركتهای خدماتي

تبصره : در مورد حفاریهای اتفاقي توسط شركتهای خدمات رسان به 

 24ازای هر مورد حفاری كمتر از پنج مترمربع در صورت اطالع تا 

ساعت بعداز عمليات یك ميليون ریال در غير اینصورت دو ميليون 

ریال اخذ خواهد شد و ضمناً رعایت كليه موارد ایمني و هر مسئوليت 

 .آتي به عهده شركتها  مي باشد

 آخرین فهرست بهاءبرابر 

( : با توجه به اینکه در سنوات بعدی حفاریها نشست نموده ، ترمیم به 1بند)

است . لذا پیشنهاد و تصویب گردید که در هرسال با شرکت عهده شهرداری 

خدمات رسان شهرداری برابر آخرین فهرست بهاء سال نسبت به عقد قرارداد 

 اقدام نماید.

برادر و  فرزند ، : خانواده های معظم شهدأ )پدر ، مادر ، خانم ، (2بند) 

ه متناوب و ما 9ماه متوالی  6% و رزمندگان 25خواهر( و جانبازان باالی 

و کارکنان شاغل و خانواده های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 

 .% اخذ خواهد شد50بازنشسته شهرداری و شورای اسالمی شهر 

متری پس از اتمام عملیات زیرسازی و  12(: آسفالت گذرهای زیر 3بند )

 جدول گذاری توسط اهالی کوچه امکان پذیر می باشد.

متری فرودگاه متروکه )زمین شهری( در  12های زیر ( : آسفالت گذر 4بند)

درصد قطعات موجود در گذر امکان  50صورت اتمام عملیات ساخت و ساز 

 پذیر خواهد بود .

اشخاصی که در زمان اخذ پروانه ساختمانی و یا مجاز نمودن قطعه  :  (5یند)

دد هزینه خدمات و آماده سازی را پرداخت نموده اند در زمان مراجعه مج

 % سهم را پرداخت خواهند کرد.50جهت آسفالت یا جدول گذاری 

متری نسبت  12( : هزینه آسفالت و جدول گذاری از گذرهای کمتر از 6بند )

 % کمتر محاسبه و اخذ خواهد شد.10به خیابانها 

هزینه پالک از پرداخت  شهرداری و اعضای شورای شهر : کارکنان ( 7بند)

 . معاف می باشند )یک پالک (  برای یک واحد مسکونی

متري  12متري و باالتر جدول و کمتر از  12( براي گذرهاي 7بند)

 کانیوو محاسبه خواهد شد.

 براي ادارات و شرکتها برابر آخرین فهرست بهاء و تعدیل بخشنامه هاي دفترفنی استانداري محترم

متری در صورت  12آسفالت كوچه ها و حمل و پخش زیر 

 مراجعه جهت آسفات نمودن كوچه

 .ریال می باشد 000/400/-بر اساس قیمت تمام شده حداقل کمتر متر  10براي گذرهاي 

 % شهرداری  (70% اهالی کوچه و 30)پرداخت هزینه  

 ریال 000/400/-کلیه گذرها مبلغ  هزینه آسفالت معابر )در زمان مجاز نمودن قطعات (

 هزینه جدول گذاري  2

 ریال  000/600/1/-جدول دو طرفه   

 ریال  000/150/1/-کانیوو   

 ریال 000/000/1/-آبرو  

 ریال 000/000/1/-هزینه زیرسازی کوچه در صورت درخواست اهالی برای هر مترمربع  

3 
آسفالت كوچه ها در صورت عدم خدمات رساني شركتهای 

 فاضالبآب ، برق، گاز و 

%  اهالی 50%  شهرداري و 50در صورت درخواست مالكین ، با اخذ تعهد از اهالی کوچه ها با پرداخت 

 کوچه میسر خواهد بود

 ریال 000/600/-هر نسخه مبلغ   به ازاي هر نسخه فروش نقشه طرح تفصیلی هر نسخه 4

 ریال 000/600/-کارشناسی اخذ هزینه  نقشه هاي یک پالک هزینه تأئید نقشه های تفکیکی 5

 ریال 500/2/-براي هر مترمربع  نقشه هاي یک پالک هزینه کنترل نقشه های ساختمانی 6

 هزینه پالک کوبی 7
 وصول می گردد ریال 000/600/-هزینه تحویل پالک به واحدهاي مسكونی مبلغ 

 وصول می گردد. ریال 000/700/-پالک به واحدهاي تجاري مبلغتحویل هزینه 
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1399بهای خدمات محلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سلماس در سال   
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 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 رایگان اطفاي حریق 1

 

 رایگان امداد ونجات 2

3 

مسكونی،اداري ،صنعتی هزینه آتش نشانی از اماکن 

 تولیدي ، کارگاههاي خدماتی ، پمپ بنزین و ...

 % عوارض ساالنه نوسازی20مسکونی 

 % عوارض ساالنه نوسازی30غیر مسکونی 

هزینه آتش نشانی از اماکن تجاري و خدماتی به ازاي 

 هر مترمربع بصورت ساالنه
 ریال 600/9/-برای هر مترمربع 

 وامدادبراي اشخاص حقیقیاحتیاط 
 هر ساعت کاري

 ساعت  4حداقل 

 ریال 000/440/1/-براي هر ساعت 

 )یک دستگاه با دو پرسنل(

 احتیاط وامدادبراي ارگانهاي دولتی
 هر ساعت کاري

 ساعت  4حداقل 

 ریال 000/200/1/-براي هر ساعت 

 یک دستگاه با دو پرسنل

 آموزش همكاران و مدارس 
 

 رایگانبصورت 
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف
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 مسكونی
 )هر متر مربع اعیانی(   با بیمه )هر متر مربع اعیانی(  بدون بیمه

در علت یابی حریق ممكن است با پرداخت حق کارشناسی در صورت نیاز از  – 1

کارشناسان خبره سازمان و یا رسمی دادگستري نیز استفاده شود که هزینه مربوطه بصورت 

 جداگانه از مالک یا ذینفع دریافت خواهد شد.

 در صورت نیاز به هیئت کارشناسی از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.  -2

ریال به همراه ایاب   000/720/-در صورت نیاز به بازدید مجدد هزینه بازدید هر مرحله  -3

 و ذهاب بر عهده متقاضی می باشد.

%  20در صورت نیاز به کارشناسی و علت یابی حریق در خارج از محدوده قانونی شهر   -4

 به بهاي فوق الذکر اضافه و دریافت خواهد شد.

 ریال 000/25/- ریال 000/125/-

 ریال  000/340/2/-هر متر مربع  تجاري

 ریال 000/15/-هر متر مربع  کارخانجات

 ریال 000/13/-هر متر مربع   کارگاهها

 ریال 000/40/-هر متر مربع  بانكها

 ادارات و شرکت ها
 خصوصی دولتی

 ریال 4/ 000/500/- ریال 000/350/2/-

 ریال  000/000/5/- دامداري ها و مرغداري ها

 ریال  000/000/6/- مهمانسراها

 مسافرخانه
 ریال  000/680/4/-  1درجه

 ریال 000/000/3/-  2درجه

 ریال 000/560/1/- 3درجه 

 )به ازاي هر ستاره(ریال  000/680/4/- هتل 



 مورد تصویب قرار گرفت.سلماس شورای اسالمی شهر 1398/ 10/11 مورخه 338شماره تعرفه پیشنهادی در جلسه  پیشنهاد دهنده: شهرداری سلماس

 عبداله مطلبی قره قشالقی –سلماس رئیس شورای اسالمی    قهرمان نصیری صدقیانی –سلماس  ر شهردا
17 

 

 

 تات

 

 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف
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در علت یابی حریق ممكن است با پرداخت حق کارشناسی در صورت نیاز از کارشناسان خبره  – 1 رایگان مدارس دولتی و آموزشگاه ها

سازمان و یا رسمی دادگستري نیز استفاده شود که هزینه مربوطه بصورت جداگانه از مالک یا ذینفع 

 دریافت خواهد شد.

 در صورت نیاز به هیئت کارشناسی از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.  -2

ریال به همراه ایاب و ذهاب   000/720/-در صورت نیاز به بازدید مجدد هزینه بازدید هر مرحله  -3

 بر عهده متقاضی می باشد.

%  به بهاي 20در صورت نیاز به کارشناسی و علت یابی حریق در خارج از محدوده قانونی شهر   -4

 فوق الذکر اضافه و دریافت خواهد شد.

 ریال   000/320/4/- دانشگاه ها

 ریال   000/200/7/- دفاتر اسناد رسمی

 ریال   000/200/1/- باغات و مزارع کشاورزي

 انبار کاه و علوفه
بند علوفه مبلغ       1000به ازاي هر 

ریال و در موارد  000/600/-

 خاص به تشخیص سازمان

 ریال  000/600/6/- مدارس غیردولتی و آموزشگاه ها

 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

4 

یق
حر

ت 
رعل

دو
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ن 
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ت
لیه 

 نق
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ی 

 یاب
ت
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 سواري

 لایر 000/050/1/-           داخلی

 لایر 000/600/2/-          خارجی 

 ریال 000/500/4/-لوکس      
در علت یابی حریق ممكن است با پرداخت حق کارشناسی در صورت نیاز از کارشناسان  – 1

خبره سازمان و یا رسمی دادگستري نیز استفاده شود که هزینه مربوطه بصورت جداگانه از 

 مالک یا ذینفع دریافت خواهد شد.

 در صورت نیاز به هیئت کارشناسی از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.  -2

ریال به همراه ایاب و  000/720/-در صورت نیاز به بازدید مجدد هزینه بازدید هر مرحله  -3

 ذهاب بر عهده متقاضی می باشد.

%  به 20در صورت نیاز به کارشناسی و علت یابی حریق در خارج از محدوده قانونی شهر   -4

 بهاي فوق الذکر اضافه و دریافت خواهد شد.

 باري
 ریال  000/000/3/-با کشنده     

 ریال  000/000/2/-بدون کشنده  

 مسافربري
 ریال 000/500/1/-مینی بوس  

 ریال  000/000/2/-اتوبوس     

 ریال   000/000/2/-     ماشین آالت راهسازي و غیره

 به تشخیص سازمان سایر
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

 خدمات آموزشیبهاي  5

 داخل شهر عمومی یک روزه آموزش
 ریال 000/600/- نفر  20تا سقف 

آموزش  ( همراه با صدور گواهی  حداکثر دوساعت تئوري و عملی )عمومیآموزش   -1

 .(روز آموزش تئوري و عملی همراه با آزمون  3) مقدماتی

تعرفه مصوب  %  30در صورت نیاز به تمدید گواهینامه بعد از انقضاي مدت تعیین شده   -2

ساله صادر خواهد 2سال تمدید منظور و پس از انجام آزمون کتبی و عملی گواهینامه جدید 

 شد

,اماکن عمومی و براي شهروندان محترم رایگان   ضمناً آموزش عمومی در سطح مدارس -3

 است

 

 ریال 000/400/-       نفر 20 باالتر از

 خارج از شهر شناخت و کاربرد خاموش کننده ها
 ریال 000/700/- نفر  20تا سقف 

 ریال 000/500/-       نفر 20باالتر از 

 000/500به ازاء هر کار آموز در روز  آموزش مقدماتی 

 % سود بازرگانی20بهاي تمام شده +  نوارهاي بصري

 % سود بازرگانی20بهاي تمام شده +  کتاب آموزشی
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 ردیف توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

6 

خدمات مشاوره در خصوص مسائل مرتبط با 

 سازمان و صدور تاییدیه نقشه هاي معماري 

 )مطابق با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان(  

 ریال    000/020/1/- از ساختمانبه ازاي هر طبقه 

کلیه ساختمان هاي احداث شده )اعم از مسكونی، اداري، تجاري، صنعتی و ... ( مكلف به -1

رعایت موارد ایمنی حفاظت ساختمان ها در برابر حریق ) مطابق با آخرین ویرایش مبحث سوم 

هاي موجود میباشند. دوایر مقررات ملی ساختمان( و نیز سایر نكات ایمنی منطبق با آیین نامه 

نوسازي، امور شهرسازي، دبیرخانه کمیسیون ماده صد و سایر واحدهاي مرتبط، در تمامی 

مراحل صدور پروانه، پایان کار، مجاز نمودن ساختمان هاي فاقد پروانه و ... ، مكلف به اخذ 

 باشند.کلیه استعالمات مربوط به ایمنی ساختمان ها در مقابل حریق از سازمان می 

 ریال می باشد.  000/780/-هزینه بازدید مجدد براي هر مرحله  -2
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

 تعرفه صدور گواهی ایمنی اصناف 7

 ) پاسخ به استعالم ادارات، شرکت ها و...(

 تجاري )هر متر مربع اعیانی(

 ریال  600/33/-مترمربع             100تا

 ریال 800/16/-مترمربع   500تا  101از

 ریال  400/8/-مترمربع  1000تا  501از

 ریال 000/12/-مترمربع   1000باالتر از 

ریال  000/840/-هزینه تجدید بازدید و حق کارشناسی در مرحله بعدي بازاءهر مرحله   -1

 دریافت خواهد شد

 نمی باشدگواهی ایمنی شامل استحكام بنا   -2  

اعتبار گواهی صادره یكساله و در صورت نیاز به تمدید با اخذ هزینه و بازدید و احتساب   -3 

 % کل تعرفه مصوب سال تمدید و صادر خواهد شد20

صدور گواهی ایمنی بعد از تكمیل پرونده در صورت ارائه پایان کار و یا تاییده مهندسین   -4

 .شد محترم عمران و مكانیک اقدام خواهد

% به بهاي فوق 20درصورت نیاز به صدور گواهی ایمنی در خارج از محدوده قانونی شهر   -5 

 الذکر اضافه و دریافت خواهد شد

 رخانجات )هر متر مربع اعیانی(اک

 ریال  600/21/-مترمربع            100تا

 ریال  000/12/-مترمربع 500تا  101از

 ریال  000/6/-مترمربع  1000تا  501از

 ریال 000/12/-مترمربع   1000باالتر از 

 ) هرمترمربع اعیانی( کارگاهها

 ریال 600/15/-مترمربع             100تا

 ریال   800/7/-مترمربع   500تا  101از

 ریال 200/4/-مترمربع  1000تا  501از

 ریال 000/12/-مترمربع  1000باالتر از 

 اعیانی(بانكها )هر متر مربع 

 ریال 000/60/-مترمربع                100تا

 ریال 000/30/-مترمربع      500تا  101از

 ریال 00/15/-مترمربع     1000تا  501از

 ریال  000/12/-مترمربع  1000باالتر از 

نمایندگی شرکت هاي 

 خودرویی)هر متر مربع اعیانی(

 ریال 000/60/-مترمربع                100تا

 ریال 000/30/-مترمربع      500تا  101از

 ریال 00/15/-مترمربع     1000تا  501از

 ریال  000/12/-مترمربع  1000باالتر از 
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

7 
 تعرفه صدور گواهی ایمنی اصناف

 ) پاسخ به استعالم ادارات، شرکت ها و...(

 ریال    000/200/4/- ادارات و سازمانها

 ریال  000/840/-هر مرحله  هزینه تجدید بازدید و حق کارشناسی در مرحله بعدي بازاء  -1

 دریافت خواهد شد

 گواهی ایمنی شامل استحكام بنا نمی باشد  -2  

اعتبار گواهی صادره یكساله و در صورت نیاز به تمدید با اخذ هزینه و بازدید و احتساب   -3 

 سال تمدید و صادر خواهد شد% کل تعرفه مصوب 20

صدور گواهی ایمنی بعد از تكمیل پرونده در صورت ارائه پایان کار و یا تاییده مهندسین   -4

 .محترم عمران و مكانیک اقدام خواهد شد

% به بهاي فوق 20درصورت نیاز به صدور گواهی ایمنی در خارج از محدوده قانونی شهر   -5 

 . شد الذکر اضافه و دریافت خواهد

دفتر اسناد رسمی و 

 پیشخوان
 ریال    000/200/4/-

 ریال     000/800/1/- مسافرخانه ها

 ریال     000/000/3/- مهمانسراها

 ریال     000/560/1/- پانسیون دانشجویی

 ریال     000/400/5/- هتل)هر ستاره(

 رایگان مدارس دولتی

 ریال   000/800/1/- مهد کودک

 ریال   000/00/3/- مدارس غیر انتفاعی

دانشگاه،دانشكده و 

 مراکز آموزش عالی
 ریال  000/200/7/-

آموزشگاه هاي 

 خصوصی
 ریال   000/400/2/-
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

7 
 تعرفه صدور گواهی ایمنی اصناف

 ) پاسخ به استعالم ادارات، شرکت ها و...(

 ریال   000/560/1/- نمایشگاه هاي اتومبیل

 ریال  000/840/-هر مرحله  هزینه تجدید بازدید و حق کارشناسی در مرحله بعدي بازاء  -1

 دریافت خواهد شد

 گواهی ایمنی شامل استحكام بنا نمی باشد  -2  

بازدید و احتساب اعتبار گواهی صادره یكساله و در صورت نیاز به تمدید با اخذ هزینه و   -3 

 % کل تعرفه مصوب سال تمدید و صادر خواهد شد20

صدور گواهی ایمنی بعد از تكمیل پرونده در صورت ارائه پایان کار و یا تاییده مهندسین   -4

 .محترم عمران و مكانیک اقدام خواهد شد

هاي فوق % به ب20درصورت نیاز به صدور گواهی ایمنی در خارج از محدوده قانونی شهر   -5 

 . الذکر اضافه و دریافت خواهد شد

 ریال   000/200/10/- جایگاه هاي سوخت

 ریال  000/400/2/- دفاتر خدمات ارتباطی

 مراکز درمانی
 ریال   000/600/3/-دولتی      

 ریال  000/600/6/-خصوصی  

 ریال   000/560/1/- آژانس هاي مسافرتی

مراکز معاینه فنی 

 خودروها
 ریال   000/3600/3/-

 ریال    000/800/1/- سایر موارد
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

 خدمات پیشگیری 8

بازدید اولیه و تهیه 

 شناسنامه ایمنی

 ریال  000/960/-مترمربع   100زیربنا تا 

 ریال    000/440/1/-    -250تا  100از 

 ریال    000/920/1/-    -500تا  250 از

 ریال 000/400/2/-متر مربع    500مازاد بر 

 

بازدید و تهیه 

 دستورالعمل ایمنی

 ریال  000/960/-مترمربع   100زیربنا تا 

 ریال    000/440/1/-    -250تا  100از 

 ریال    000/920/1/-    -500تا  250از 

 ریال 000/400/2/-متر مربع    500مازاد بر 

نظارت بر حسن اجراي 

دستورالعمل و صدور 

 تاییدیه ایمنی

 ریال  000/960/-مترمربع   100زیربنا تا 

 ریال    000/440/1/-    -250تا  100از 

 ریال    000/920/1/-    -500تا  250از 

 ریال 000/400/2/-متر مربع    500مازاد بر 

طراحی سیستم هاي 

 ایمنی
 قرارداد فی مابین

اجراي طرح هاي 

 ایمنی
 قرارداد فی مابین

نگهداري سیستم هاي 

 ایمنی
 قرارداد فی مابین

مهمانپذیر،مسافرخانه و 

 هتل

مترمربع به ازاي هر طبقه        500تا زیربناي 

ریال و بیش از آن به ازاي هر  000/280/2/-

 ریال 000/00/3/-طبقه 
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

 تعرفه فروش کپسول های آتش نشانی  10

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی 1پودر و گاز 

در صورت نیاز فروشگاه مورد نظر به اشخاض خصوصی و یا پرسنل سازمان پس   -1

 .از طی مراحل اجاره داده خواهد شد

 

دستمزد شارژ کپسول هاي درصد درآمدناشی از سود فروش تجهیزات و یک  -2

 .آتش نشانی به متصدي مربوطه تعلق خواهد گرفت

از بین همكاران سازمان و در ساعات غیر شیفت انجام  متصدي فروشگاه صرفاً  -3 

 . وظیفه خواهند کرد

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی2پودر و گاز 

 بازرگانی%سود 20بهاي تمام شده + کیلویی 3پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی4پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی 6پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی 12پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی12و گاز  آب

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + پوندي 3( co2گاز کربنیک )

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + پوندي 4( co2گاز کربنیک )

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + پوندي 6( co2گاز کربنیک )
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 توضیحات نحوه محاسبه عنوان ردیف

 تعرفه شارژ کپسول های آتش نشانی 11

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی 1گاز پودر و 

در صورت نیاز فروشگاه مورد نظر به اشخاض خصوصی و یا پرسنل سازمان پس از طی   -1

 .مراحل اجاره داده خواهد شد

 

درصد درآمدناشی از سود فروش تجهیزات و دستمزد شارژ کپسول هاي آتش نشانی یک  -2

 .به متصدي مربوطه تعلق خواهد گرفت

از بین همكاران سازمان و در ساعات غیر شیفت انجام وظیفه  متصدي فروشگاه صرفاً  -3 

 . خواهند کرد

در جهت فرهنگ سازي و تشویق عموم مردم در استفاده از خاموش کننده هاي دستی در  -4

حوادث شهري، شارژ کپسول ها براي افرادي که با استفاده از خاموش کننده ها مانع گسترش 

 درصدي انجام مگیرد.  50ردیده اند با تخفیف حریق گ

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی2پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی 3پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی4پودر و گاز 

 بازرگانی%سود 20بهاي تمام شده + کیلویی 6پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی 12پودر و گاز 

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + کیلویی12و گاز  آب

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + پوندي 3( co2گاز کربنیک )

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + پوندي 4( co2گاز کربنیک )

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + پوندي 6( co2گاز کربنیک )

 %سود بازرگانی20بهاي تمام شده + شارژ سیلندرهاي تنفسی
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 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 کلیه عوارض صدور پروانه % 5 اداری وخدماتی و... –صنعتی  –بهای خدمات آتش نشانی ازصدور پروانه های ساختمانی مسکونی تجاری  12

عوارض مندرج در بندهاي مربوطه توسط دایره  -1
نوسازي شهرداري و امور شهرسازي ودبیرخانه 
کمیسیون ماده صد شهرداري به همراه عوارض 
شهرداري محاسبه  ووصول ودر پایان هر ماه به حساب 
سازمان آتش نشانی واریز خواهدشد بقیه عوارض 

 سازمان وصول می گردد./وبهاي خدمات توسط 
کارکنان شهرداري وسازمانهاي وابسته از عوارض -2

موضوع تعرفه براي یک واحد مسكونی در طول سال 
 معاف هستند.

قانون تشكیالت ، وظایف » منظور از قانون شوراها ،  -3
وانتخابات شوراهاي اسالمی کشور وانتخاب شهرداران 

ومنظور از « با اصالحیه هاي بعدي  1375مصوب سال 
اساسنامه سازمان آتش نشانی » اساسنامه سازمان ، 

 می باشد.« وخدمات ایمنی شهرداري سلماس 
عوارض بیمه آتش سوزي توسط کلیه سازمانها  -4

وشرکتهاي بیمه گذار به شماره حساب اعالمی سازمان 
درهنگام بیمه آتش سوزي نمودن واریز ودر پایان هر 

 ه خواهد شد.ماه لیست آن به سازمان ارائ

 

 کلیه عوارض فاقد پروانه % 5 بهای خدمات آتش نشانی از محل عوارض ساختمانی فاقد پروانه که در کمیسیونهای ماده صد رأی ابقاء گرفته اند 13

آتش نشانی از محل عوارض ساختمانی مازاد بر  پروانه ، که در کمیسیون های بهای خدمات 14

 ماده صد رأی ابقاء گرفته اند
 کلیه عوارض مازاد احداث شده % 5

آتش نشانی از عوارض پروانه ساختمانی ، ساختمانهای  فاقد پروانه ساختمانی که بهای خدمات 15

 ازطریق کمیسیون رأی ابقاء صادر می شود
 عوارض پروانه ساختمان های احداث شده بدون پروانه % 5

 کلیه عوارض مورد محاسبه % 5 غیرمجاز درکلیه کاربریهابهای خدمات آتش نشانی مجاز نمودن  قطعات  16

 از عوارض پذیره  % 5 بهای خدمات آتش نشانی از عوارض پذیره واحدهای تجاری 17

 CNGهزینه آتش سوزی از  جایگاه های چندمنظوره و   18
 ریال  000/440/1/-ماهانه       CNGبرای جایگاه 

 ریال   000/040/2/-ماهانه    برای جایگاه چند منظوره 

 

19 
 

 هزینه آتش سوزی از گاز و برق مصرفی شهروندان

 برق مصرفی شهروندان 5%

 گاز مصرفی شهروندان  5%

 مبلغ وصولی بابت بیمه آتش سوزی  %3 عوارض بیمه آتش سوزی 20
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 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 حادثههزینه صدور گواهی حریق یا  21
 

 سطح شهر

 100اماکن غیر مسکونی زیربنا تا 

ریال مزاد بر صد  000/000/1متر 

 ریال 000/500/1متر 

کلیه منازل مسكونی اعم از سطح شهر و خارج  -1
شهر از پرداخت عوارض صدور گواهی حریق یا 

 حادثه معاف می باشند .

محاسبه خارج از شهر از محل ایستگاه اعزامی  -2

 گردد .محاسبه می 

 خارج از شهر

 100اماکن غیر مسکونی زیر بنا تا 

 100ریال باالتر از  000/000/2متر 

 ریال 00/500/2متر 

 -نفر پرسنل  2 –لیتر  7000خودروی آتش نشانی با ظرفیت  22

 ریال  000/00/3 برای هر سرویس –سطح شهر 

برای هر  –خارج از شهر 

 سرویس

خارج از شهر برای هر 

 ریال 000/300کیلومتر
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1399در سال  و حومه سازمان مدیریت حمل و نقل  شهر سلماس درآمدیبهاء خدمات   
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حمل و نقل  سلماس و حومهمدیریت بهای خدمات درآمدی سازمان (  1-1جدول شماره )  

 توضیحات )مبالغ به ریال( عنوان   ردیف
 000/360 عدم انجام برنامه های مربوط به کشیک 1

 

 000/660 عدم انجام سرویس دهی در مسیر معین شده در پروانه 2

 000/360 عدم انجام خدمات نوبت کاری 3

 000/720 عدم رعایت شئون اسالمی و اجتماعی در هنگام فعالیت 4

 000/660 مجاز در تاکسینصب لوازم و اشیای غیر  5

 000/360 عدم استفاده از لباس فرم و تنظیف توسط راننده هنگام فعالیت در صورت الزام 6

 000/540 عدم نصب پالک کد شناسائی راننده و وسیله نقلیه تاکسی در داخل اتومبیل 7

 000/960 سپردن تاکسی برای ارایه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی 8

 000/960 فعالیت بدون مجوز تاکسی در زمانی که پروانه بهره برداری توسط مراجع زیربط اخذ و بطور موقت باطل شده 9

 000/540 ساعت از تاریخ توقف تاکسی به بازرسان تاکسیرانی 48عدم اعالم ترک مدت یا تعطیل نمودن فعالیت خود ظرف  10

 000/420 تاکسی در صورت الزامعدم نصب کپسول آتش نشانی سالم در  11

 000/540 اخذ کرایه اضافه بیش از نرخهای مصوب 12

 000/540 خط کشی و عالئم قابل نقش و نصب در بدنه تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستور العمل-نداشتن رنگ آمیزی 13

 000/300 بر اتصال آنعدم نصب تاکسی متر در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت  14

 000/720 عدم توجه به اخطارها و تذکرات بازرسی 15

 000/660 سوار کردن مسافر بین راهی )تاکسی تلفنی( 16

 000/960 مخدوش نمودن یا عدم الصاق آرم و عالئم تاکسی تلفنی 17

 000/540 نصب تابلوهای جعلی و غیرمجاز)تاکسی تلفنی( 18

 000/480 تاکسی که مشخصات آنه به مشخصات مندرج در پروانه مطابقت نداردرانندگی با  19

 000/480 امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه 20

 000/480 عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر 21

 000/360 بار در دو  ماه 3تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی بیش از  22

 - ریال 000/200بار سوم    –ریال  000/100بار دوم  –عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی )برای بار اول تذکر  23

 000/240 عدم نصب پالک کد نرخ کرایه و کارت شناسائی راننده بر روی سینه پشت عقب خودرو در صورت اقدام 24

 000/240 فنی اتومبیلعدم استفاده از تابلو خارج از سرویس بنا به نقص  25

 000/720 خروج بدون مجوز از محدوده شهر یا مسیر 26

 000/430 مخدوش نمودن و یا عدم الصاق آرم و عالئم تاکسیرانی 27

 000/720 سرویس دهی مسافربرهای ساماندهی شده روستایی و تاکسی های تازه شهر خارج از ایستگاههای تعیین شده 28
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حمل و نقل  سلماس و حومهمدیریت بهای خدمات درآمدی سازمان (  2-1جدول شماره )  

 

 توضیحات  )مبالغ به ریال( عنوان   ردیف

 ریال 000/660 سال( 2هزینه صدور پروانه تاکسیرانی)برای  29

 

 ریال 000/660 سال( 2)برای  هزینه صدور پروانه بهره برداری برای اشخاض حقیقی و حقوقی 30

 ریال 000/250/3 سال(3هزینه صدور پروانه نمایندگی آژانس تلفنی )برای  31

 % هزینه هاي صدور50 هزینه تمدید پروانه تاکسیرانی،بهره برداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی 32

 ریال 000/000/36 سال( 3حق امتیاز تاکسی تلفنی برای افتتاح اولیه) 33

 ریال 000/400/11 سال( 3هزینه تمدید خدمات و حق امتیاز پروانه نمایندگی) 34

 % معامله روز10 هزینه های نقل و انتقال پروانه نمایندگی در مدت اعتبار با موافقت سازمان 35

 ریال 000/540 هزینه های خدمات ساالنه برای تاکسیها و خودروهای تاکسی تلفنی 36

 % معامله روز1 نقل و انتقال سند تاکسیهزینه های  37

 ریال 000/800/1 هزینه های تحویل و تبدیل به احسن تاکسیهای جایگزین 38

 ریال 000/000/19 حق االمتیاز واگذاری تاکسی برای آژانسهای تلفنی 39

 ریال 000/000/4 هزینه خدمات برای تاکسی موقت پالک سفید)شهریه ساالنه( 40

 ریال 000/000/4 انتقال تاکسی از آژانسی به آژانس دیگر برای هربار در سال از طرف متقاضیهزینه  41

 ریال 000/150/1 نقل و انتقال سواری پالک سفید از آژانسی به آژانس دیگر 42

43 
 هزینه تعبیه سرعتگیر در صورت درخواستهای اهالی و تائید کارشناس راهور )سرعتگیر پالستیکی( با تصویب

 شورای ترافیک شهرستان
 % منابع داخلی سازمان50 –% اهالی 50

 ریال 000/000/3 وانت ) بصورت ساالنه( –هزینه صدور پروانه فعالیت برای خودروهای دیزلی )گازوئیلی(  44

 ریال 000/600/1 مینی بوس ) بصورت ساالنه( –هزینه صدور پروانه فعالیت برای خودروهای دیزلی )گازوئیلی(  45

 ریال 000/600/3 سایر ) بصورت ساالنه( –هزینه صدور پروانه فعالیت برای خودروهای دیزلی )گازوئیلی(  46

 % هزینه صدور50 بصورت ساالنه –هزینه تمدید پروانه فعالیت برای خودروهای دیزلی )گازوئیلی(  47

 ریال 000/000/180/- هزینه صدور پروانه فعالیت برای مراکز معاینه فنی خودروهای سبک   48

 ریال 000/720 هزینه صدور کارت سرویس مدارس 49

 ریال 000/200/7 هزینه صدور پروانه فعالیت سرویس مدارس شرکتهای مینی بوس تلفنی )بصورت یک ساله( 50
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حمل و نقل  سلماس و حومهمدیریت بهای خدمات درآمدی سازمان (  3-1شماره ) جدول  

 
 توضیحات نحوه محاسبه   عنوان   ردیف

 ریال 8000ریال مازاد بر یک ساعت8000 پارک بالمانع برای یک ساعت)طرح پارکبان( )نیم ساعت اول رایگان( 51

 

 ریال 000/120 هر شبانه روز حق پارکینگ وسایط نقلیه در توقفگاه سازمان برای 52

 % حق امتیاز آژانس شهری  50 حق امتیاز تاکسی تلفنی روستایی موقتی که با مجوز و معرفی بخشداری اقدام می شود 53

 ریال 000/840 هزینه خدمات معرفی مالکان وانت نیسان به تامین اجتماعی 54

 ریال 000/600 اجتماعیهزینه خدمات معرفی مالکان وانت پیکان به تامین  55

 000/600 هزینه خدمات امور مربوط به متقاضیان جهت ارائه معرفی به ادارات  56

 ریال000/600/1 هزینه آگهی تبلیغات در  سرایستگاههای اتوبوس ومحوطه بیرون و داخل ترمینال هر متر مربع در ماه 57

 ریال 000/500 امتحان مجدد ) نصف هزینه(هزینه آزمون شهرشناسی)در صورت مردودی برای  58

 ریال 000/600/9 سال 3حق االمتیاز نمایندگی وانت بار تلفنی به مدت  59

 ریال 000/400/2 هزینه پروانه نمایندگی وانت بار تلفنی 60

 ریال 000/620/1 هزینه مجوز اولیه از وانتها برای یک بار 61

 ریال 000/840 سال( 2تردد برای وانت در داخل شهر هرکدام  )هزینه پروانه اشتغال و مجوز  62

 ریال 000/600 سال( 2تمدید پروانه اشتغال و مجوز تردد ) 63

 ریال 000/400/2 هزینه تحویل و دریافت خودرو وانت های جایگزین)تبدیل به احسن( 64

 ریال 000/540 شهری و تاکسی تلفنی ها با داشتن کارت فعالیتهزینه معرفی به بیمه شخص ثالث با تخیف ویژه تاکسیهای درون  65

 ریال 000/480 هزینه معرفی به بیمه شخص ثالث با تخیف ویژه برای خودروهای نیسان وانت با داشتن کارت فعالیت 66

 ریال 000/480 هزینه معرفی به بیمه شخص ثالث با تخیف ویژه برای خودروهای وانت پیکان  با داشتن کارت فعالیت 67

 ریال 000/840 هزینه معرفی کمک راننده تاکسی برای بیمه تامین اجتماعی 68

 ریال 000/840 هزینه معرفی کمک راننده تاکسی تلفنی برای بیمه تامین اجتماعی 69

 ریال 000/960 هزینه معرفی کمک راننده برای دریافت کارت شهری  بار  اول رایگان و برای بار دوم به بعد  70

 ریال 000/300 صدور برگ تردد به روستاها 71

 ریال 000/84 صدور برگ مرخصی برای تاکسیها 72

 ریال 000/420 صدور کارت یک ماهه موقت 73

 داده خواهد شد درصد کم و مابقی عودت10درصد معامله دریافتی سازمان  1از مبلغ  در صورت فسخ معامله خرید و فروش تاکسی ، ون و مینی بوس  74

 ریال 000/300 )هر دو سال یک بار خذ می شود( پرداخت حق االمتیاز هزینه اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور 75

 ریال 000/180/- وانت بارها و سرویس مدارس و مدیران آژانس –رانندگان کمکی و غیرکمکی  –آزانسها  –صدور و تمدید کارت کامپیوتری برای تاکسی ها  76

 ریال 000/360/- هزینه خدمات تغییر پالک عمومی به شخصی 77

 ریال 000/480/- هزینه بازدید کارشناس سازمان از محل دفاتر شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری 78

 ریال 000/600/- هزینه بازدید کارشناس سازمان از محل دفاتر آژانس ها در روستاها 79

  ریال 000/100/- هزینه کتاب شهرسناسی 80
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حمل و نقل  سلماس و حومهمدیریت بهای خدمات درآمدی سازمان ( 4-1جدول شماره )  

 

 توضیحات نحوه محاسبه   عنوان   ردیف

 ریال)باردوم نصف( 000/900/1 سال)تحت پوشش مینی بوس تلفنی(2هزینه خدمات و بهره برداری هر دستگاه اعتبار 76

 

 ریال)باردوم نصف( 000/900/1 صدور پروانه بهره برداری دو ساله برای مینی بوسهای خط شهری و حومه دارای امتیاز 77

 ریال 000/900/2 صدور پروانه بهره برداری دو ساله برای مینی بوسهای خط شهری ،دربستی و حومه بدون امتیاز 78

 ریال 000/720 برای رانندگان کمکی اتوبوسها و مینی بوسهای خط شهری،دربستی و حومه یکسالهصدور کارت شناسایی  79

 ریال 000/360 صدور کارت شناسایی برای رانندگان کمکی اتوبوسها و مینی بوسهای خط شهری،دربستی و حومه موقت 80

 ریال 000/480 برابر قرار داد فی مابین ( حق استفاده ماهانه از خطوط شهری و حومه دارای امتیاز )مینی بوسها 81

 ریال 000/200/1 حق استفاده ماهانه از خطوط شهری و حومه بدون امتیاز )مینی بوسها برابر قرار داد فی مابین ( 82

 ریال 000/840 حق استفاده ماهانه از خطوط شهری و حومه )اتوبوسها برابر قرار داد فی مابین  ( 83

 %5سهم سازمان   غیرهو اتوبوسهای خط شهری و حومه و مینی بوسهای آژانس دربستی در صورت عقد قرارداد با مجوز سازمان برای سرویس ادارت،مدارس، کارخانجات و  مینی بوسها 84

 %10سهم سازمان   انجام تبلیغات بدنه اتوبوس یا مینی بوسمینی بوسها و اتوبوسهای خط شهری و حومه و مینی بوسهای آژانس دربستی در صورت عقد قرارداد با مجوز سازمان برای  85

 %1 سهم سازمان در موقع نقل و انتقال اتوبوس شهری و روستائی به بهره بردار جدید ) با ارزش روز ( 86

 %1 (سهم سازمان در موقع نقل و انتقال مینی بوس یارانه دار شهری و روستائی به بهره بردار جدید ) با ارزش روز  87

 %1 سهم سازمان در موقع نقل و انتقال مینی بوس خط شهری و حومه )درصورت فعالیت در مسیر مربوطه( ) با ارزش روز ( 88

 توافقی انجام سرویسهای دربستی توسط اتوبوسهای ملکی و بخش خصوصی برای اداره جات ، مدارس و کارخانجات 89

 مطابق آئین نامه انضباطی خصوصیتخلفات بهره برداران اتوبوسهای بخش  90

 مطابق آئین نامه انضباطی تخلفات مینی بوسهای شهری ، روستائی و دربستی 91

 ریال 000/660 درآمد حاصل از ارائه خدمات بیمه شخص ثالث اتوبوس و مینی بوس 92
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حمل و نقل  سلماس و حومه مدیریت درآمدی سازمان  بهای خدمات(  5-1جدول شماره )  

 
 

 توضیحات نحوه محاسبه  عنوان  ردیف

 ریال 000/000/29 حق االمتیاز مجوز حمل اموات 93

 

 ریال 000/660 هزینه خدمات ساالنه از نمایندگی حمل اموات 94

 ریال 000/480 انتقال جنازه از درب منزل تا غسالخانه در داخل شهر 95

 ریال 000/840 کیلومتر اولیه)حومه( 25تا  1جنازه از انتقال  96

 کیلومتر 100تا  26انتقال جنازه از  97

 بصورت توافقی

 کیلومتر 250تا  101انتقال جنازه از  98

 کیلومتر 550تا  251انتقال جنازه از  99

 کیلومتر 1000تا  551انتقال جنازه از  100

 کیلومتر به باال 1001انتقال جنازه از  101
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حمل و نقل  سلماس و حومهمدیریت بهای خدمات درآمدی سازمان (  6-1جدول شماره )  

 
 

 توضیحات نحوه محاسبه   عنوان  ردیف

 ریال 000/300 حق پارکینگ و هزینه ضرر و زیان مینی بوس و اتوبوس بعلت عدم خدمات رسانی بصورت روزانه 103

 

 ریال 000/000/36 حق امتیاز آژانس مینی بوس تلفنی حداقل با سه دستگاه  105

 ریال 000/000/29 سال )مینی بوس تلفنی ( 3هزینه صدور پروانه آژانس اعتبار  106

 ریال 000/500/14 هزینه تمدید پروانه بهره برداری و آژانس مینی بوس تلفنی 107

 ریال 000/840 در سرایستگاه های اتوبوس هر مترمربع در ماه هزینه آگهی تبلیغات 108

109 
هزینه معرفی مینی بوس های شخصی برای تأمین اجتماعی در صورت داشتن کارت   

 سرویس مدارس از سازمان 
 ریال 000/540

 % معامله روز5 سازمانهزینه های نقل و انتقال پروانه آژاس در طول اعتبار )مینی بوس تلفنی ( با موافقت  110

 % معامله روز2 هزینه نقل و انتقال پروانه نمایندگی آژانس بی سیم  111

 % هزینه واریزي کسر و مابقی عودت گردد20 درصورت درخواست راننده برای عودت مبلغ هزینه واریزی و لغو استعالمات 112
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و مقررات اجرایی ترمینالآئین نامه تعرفه ها   

 سازمان اتوبوسرانی شهر سلماس و حومه   می باشد .شهرداري سلماس بنمایندگی مالكیت و مدیریت تاسیسات ترمینال و مسئولیت خدمات دهی با -1

پایانه ها واگذار می شود در مقابل اخذ اجاره بهاء مناسب با   غرفه هاي موجود در ترمینال به شرکتهاي مسافربري طبق شرایط خاص که مجوز اولیه شرکت از اداره کل حمل و نقل و-2
 تعیین قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستري بصورت نمایندگی واگذار می شود .

اي فعال در ترمینال براي عقدقرارداد اقدام درصد افزایش نسبت به اجاره بهاء  سال قبل به مدت یكسال با شرکته 20واگذاري غرفه ها همه ساله پس از تصویب هیئت مدیره با حداقل -3
 خواهد شد .

درصد شهرداري و سایر قوانین از جمله ایمنی و  5شرکتهاي حمل و نقل مسافربري بین شهري مستقر در ترمینال مكلفند مقررات مربوط به حمل و نقل مسافر ، پرداخت عوارض -4
از سوي سازمان حمل و نقل همگانی سلماس و حومه  و نماینده پایانه را رعایت نمایند در غیر اینصورت سازمان می تواند از فعالیت مقررات راهنمائی و رانندگی و دستورالعملهاي ابالغی 

 دفاتر آنها ممانعت و یا توسط راهنمائی و رانندگی و پلیس راه از تردد آنها جلوگیري بعمل آورد .

وتی در داخل ترمینال  می گردد  به هر منظوري که توسط فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی از طرف شرکتها بكارگیري شوند خالف جار زدن و تبلیغات پرسروصدا که موجب آلودگی ص -5
برابر بار اول  2کدام ریال و براي بار دوم هر 000/480ریال و فرد خاطی   000/840قوانین ترمینال بوده و براساس قانون اعمال مقررات شده و براي بار اول شرکت یا موسسه مربوطه  

 جریمه و با اخذ تعهد کتبی به منظور جلوگیري از متخلف یا متخلفین اقدام خواهد شد .

 جریمه تخریب آسفالت برابر تعرفه دفتر فنی شهرداري و با اخذ تعهد کتبی به منظور جلوگیري از متخلف یا متخلفین اقدام خواهد شد . -1-5

ان اتوبوسرانی ز الزم را از اداره کل حمل و نقل و پایانه دریافت می نمایند براي استقرار شرکت خود در ترمینال شهري می بایست مجوز الزم را از سازمافرادي که براي اولین بار مجو-6
 سلماس و حومه اخذ نماید بدین منظور حق االمتیاز را براي یک بار و براي هر فروش پرداخت خواهند نمود .

 ریال 000/200/31کردن شرکت تعاونی مسافربري در داخل ترمینال شهري مبلغ  حق االمتیاز دایر-1-6

درصد حق االمتیاز اولیه )توضیح اینكه در صورت فروش بصورت سهمی ، 30فروش سهام شرکت تعاونی فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی براي هر دفعه در ترمینال معادل  -2-6
 عوارض مربوطه نیز سهمی اخذ خواهد شد .

 و حومه استعالم و بعد از تسویه حساب  نهایی با سازمان اتوبوسرانی شهر سلماس و حومه  نسبت به انتقال اقدام نماید . تبصره: اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان بایستی قبل از پاسخ به استعالم فروش یا نقل و انتقال از سازمان اتوبوسرانی شهرسلماس
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و حومه تعیین شده است از  بهاي آب شستشوي اتوبوس و مینی بوس و سواریهاي عمومی بین شهري در محل مشخص  شده داخل ترمینال که  توسط سازمان اتوبوسرانی شهر سلماس -7
 مالک وسیله نقلیه به شرح ذیل با صدور قبض  اخذ خواهد شد .

 ریال 000/180س  توسط مالک براي هر بار مبلغ بهاي آب شستشوي اتوبو

 ریال 000/144بهاي آب شستشوي مینی بوس توسط مالک براي هر بار مبلغ 

 ریال 000/102بهاي آب شستشوي سواریهاي عمومی پژو و سمند توسط مالک براي هربار مبلغ 
 ریال جریمه خواهد شد . 000/420ممنوع بوده و مبلغ * شستشوی اتوبوس ، مینی بوس و سواریهای عمومی غیر از محل تعیین شده 

 ریال جریمه خواهد شد . 000/240* عدم رعایت معیار و مقررات ترافیکی و  پارک غیرمجاز )در محلهای عبور و مرور( و مسدود کردن محوطه ها    مبلغ 

 .ریال جریمه خواهد شد  000/400خل اتوبوس یا مینی بوس یا ریختن آن در معابر ، جوی  و محوطه  ترمینال  هر بار  مبلغ * ریزش گازوئیل و روغن که باعث تخریب هر متر مربع آسفالت گردد و یا نظافت دا

 و نرخهای حق سکوی دریافتی در ترمینال از شرکتهای مسافربری بهای خدمات  -8

شهرداري از اتوبوس ، مینی بوس و سواري بین شهري )سفرهاي داخل کشور(  به مامور وصول  درصد به عنوان عوارض  5کلیه شرکتها موظف هستند  از فروش هر بلیط مسافري -1-8
 سازمان اتوبوسرانی شهر سلماس و حومه همه روزه پرداخت نمایند .

وسسه مسافربري موجب قطع صورت هرگونه تخطی از دادن صورت وضعیت یا تخلفات براي بار دوم و یا مخدوش کردن یا جعل نمودن  صورت وضعیت  توسط شرکت یا م -2-8
ساعت با هماهنگی نماینده  48وضعیت و جلوگیري از فعالیت راننده همان سرویس مسافربري شرکت یا موسسه متخلف و یا متصدي صدور صورت وضعیت همان شرکت حداقل به مدت 

 پایانه حمل و نقل اقدام خواهد شد .

 ریال  3000رهاي داخل استان *حق سکو از هر سرویس اتوبوس در ترمينال  در سف

 ریال 36000*حق سکو از هرسرویس اتوبوس در ترمينال در سفرهاي خارج استان 

 ریال 1620*حق سکو ار هر سرویس مينی بوس در ترمينال در سفرهاي داخل استان 

 ریال 3000* حق سکو ار هر سرویس مينی بوس در ترمينال در سفرهاي خارج استان 

 ریال 4800حق سکو از هر سرویس دربستی از هر اتوبوس در داخل استان 

 ریال  5400* حق سکو از هر سرویس دربستی از هر اتوبوس در خارج  استان  

 ریال 3000* حق سکو از هر سرویس دربستی از هر مينی بوس  در داخل استان 

 ال ري 3600* حق سکو از هر سرویس دربستی از هر مينی بوس در خارج استان 

 ریال 1620*حق سکو از هرسرویس سواري مسافرتی در داخل استان  

 ریال 3000* حق سکو از هرسرویس سواري مسافرتی در خارج استان 
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 ورودیه به ترمينال مسافربری حق -9

 مستلزم پرداخت حق ورودیه می باشند .  *ورود هر نوع خودرو به ترمینال شهری به غیر از خودروهای شرکتهای مسافربری

 ریال 7800* هر دستگاه خودروی سواری   

 ریال 7800* هر دستگاه خودروی وانت 

 ریال 7800* هر دستگاه خودروی تاکسی و خودروهای آژانس غیر وابسته به ترمینال  

 ریال 15600*هردستگاه مینی بوس غیروابسته به ترمینال مبلغ 

 سنگین و باری از ورود به ترمینال ممنوع می باشند .* کلیه خودروهای 

 ریال 000/24صبح روز بعد با صدور قبض ترمینال مبلغ   6شب تا  10* توقف شبانه هر اتوبوس از ساعت 

 ریال 000/24صبح روز بعد با صدور قبض ترمینال مبلغ  6شب تا  10*  توقف شبانه هر مینی بوس از ساعت 

 ریال 000/12/-صبح روز بعد با صدور قبض ترمینال مبلغ   6شب تا  10ی عمومی  از ساعت *  توقف شبانه هر سوار

 ناشی از توقف شبانه در داخل ترمينال به عهده مالک بوده و سازمان در این زمينه هيچگونه مسئوليتی ندارد .در داخل وسيله نقليه هرگونه مسئوليت لوازم موجود 

نقلیه درون شهري برابر تصمیمات متخذه که توسط مراجع زیربط   براساس نرخ تورم اعالم می شود با تصویب در هیئت مدیره ، افزایش نرخ کرایه وسایل -10
 شوراي سازمان و شوراي اسالمی شهر براي یكبار در طول سال .

 نرخ تعرفه مراکز معاینه فنی خودروهاي سبک-11

ریال به حساب خزانه داری کل و همچنین  3600آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی مبلغ  9ه استناد ماده مراکز مجاز عالوه بر هزینه های معاینه فنی ب -1
 ارزش افزوده را از مشتریان اخذ و همه ماهه محاسبه و به حساب های  مربوطه واریز نمایند .

ین شده در قرارداد فی مابین سازمان با مراکز معاینه فنی خواهد بود در صورتیکه در طول مدت قرارداد تعرفه جدیدی که براساس تعرفه و مصوب هیئت وزیران و طبق درصد تعی-2
 براساس هیئت وزیران ابالغ میشود مالک تعرفه جدید خواهد بود .

 .بودمصوب شهرداري و سازمانهاي وابسته در صورت عدم تغييرات در سنوات آتی از اول سال آتی تا پيشنهاد و تصویب تعرفه جدید مورد عمل خواهد  بهاء خدماتتبصره کلی : 

 


