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 1911مورد عمل براي سال                            : بهاي خدمات كارشناسي و بازديد از محل                   بهاي خدمات نام  –1

  آئین نامه مالي شهرداري 91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
  

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات 

  حق كارشناسي و بازديد از محل

 يالر 000/350 مسكوني

 ريال000/000 تجاري

 ريال 000/300/2 بازديد ادارات و نهادها

 ريال 000/300/2 بازديد كارخانجات و شركتهاي صنعتي محدوده قطب صنعتي

 ريال 000/000 ذكر شده بازديد به غیر از موارد

 ريال  000/050 تعیین بر و كف

 

ده هاي ملكي در صورت درخواست مجدد مالک در (: در صورت پرداخت يكبار هزينه بازديد در پرون1تبصره )

 قبلي از پرداخت دوباره هزينه بازديد معاف مي باشد .  هزينه كارشناسي مهلت يكماه از تاريخ واريز

(: در ملک هاي بیشتر از يک واحد به ازاي هر واحد طبق وضعیت ملكي )تجاري ، مسكوني ، اداري و ...( 2تبصره )

  0تا  1ي ،گواهي عدم خلاف و پايانكار صادره بابت هر واحد يک بازديد بر اساس رديف هاي باستناد پروانه ساختمان

 محاسبه گردد .  

حل پلاک ملكي متقاضي انجام و نظارت همراه ( : تعیین برو كف الزاما بايد توسط كارشناس مربوطه در م3تبصره )

 ثبت گردد .   با تنظیم فرم صورتجلسه تحويل برو كف تهیه و در پرونده مؤدي

(: براي افراد ناتوان و بي بضاعت بنا به تشخیص شهردار حداكثر يک نوبت در سال جهت كارشناسي 0تبصره )

  ملک خود از پرداخت هزينه كارشناسي فوق معاف مي باشند.

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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 1911مورد عمل براي سال                                        آتش نشاني     واحدبازديد  كارشناسي و  اتبهاي خدم : تعرفهنام  –9

  آئین نامه مالي شهرداري 91ماده  9به استناد بند  خمین پیشنهاد دهنده: شهرداري 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ده ما 92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  ردیف

 

 

1 

 

 

 بازدید )  واحد آتش نشاني(

 ريال 000/000داخل شهر 

 لريا 000/000/5كيلومتر  50خارج از شهر تا 

 ريال  000/000/5كيلومتر 50خارج از شهر تا

 شستشوي مخازن آب و فاضلاب  2
ريال  000/000/3هر تانكر     

 

 

: با توجه به محدودیت امکانات خدمات ایمنی و آتش نشانی در سطح شهرستان و همچنین به جهت محدودیت قانونی 1تبصره 

همکاری در رفع مشکلات آتش سوزی و ارائه خدمات مربوطه اعضای  ارائه خدمات خارج از حریم توسط شهرداریها و لزوم

 نماید. شورای شهر موافقت خود را با ارائه خدمات مذکور توسط شهرداری در مواقع ضروری اعلام می

اضافه ریال به هر طبقه   000/250ریال و بیش از دو طبقه هر طبقه  000/000: در خصوص بازدید در داخل شهر تا دو طبقه 2تبصره

 می گردد و در صورت تبدیل پیلوت به واحد مسکونی نیز یک طبقه محاسبه گردد .

ریال وصول می  50000ریال به ازای هرکیلومتر اضافه تر  2500000کیلومتر علاوه بر مبلغ  25:خارج از شهر بالاتر از 3تبصره 

  گردد.

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 ای اسلامی شهر خمین رئیس شور
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 1911مورد عمل براي سال                                                 ايمني       آتش نشاني وخدمات  واحدات بهاي خدم: تعرفه نام –9

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

 قانون مالیات بر ارز  افزوده 08ماده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند ننده: مرجع تصويب ك

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 نرخ مصوب بریال   مبناي محاسبه  تعریف خدمات  عنوان خدمات  ردیف 

 اطفاءحريق  5
شامل كليه  ءفاخودرو مخصوص اط اعزام 

  و خدمه مورد نياز لوازمات 

از زمان استقرار تا زمان اسقرار در 

 ايستگاه  
 رايگان 

5 
شامل كليه  ءاطفاخودرو مخصوص  اعزام  امداد ونجات 

 و خدمه مورد نياز لوازمات 

از زمان استقرار تا زمان اسقرار در 

 ايستگاه  

 رايگان 

3 
شامل كليه  ءاطفاخودرو مخصوص  اعزام احتياط حريق 

 و خدمه مورد نياز لوازمات 

از زمان استقرار تا زمان اسقرار در 

 ايستگاه  

 000/000هر ساعت 

4 
شامل كليه  ءاطفايک خودرو مخصوص  احتياط امداد 

 لوازمات و خدمه مورد نياز 

از زمان استقرار تا زمان اسقرار در 

 ايستگاه  

 000/000هر ساعت 

0 

وع حريق يا حادثه در محل معين قتاييد رسمي و ا حادثه صدور گواهي حريق ي

يا ذكر زمان وخسارت وارده )بدون برآورد 

 زمان كافي (

از زمان اعزام كارشناس تا پايان مرحله 

 تدوين وتهيه گزارش بر اساس نفر ساعت 

 رايگان 

6 

تعيين وصدور علت حريق يا 

 خسارت ديده حادثه به درخواست 

شركتهای –مي ،مراجع قضايي انتظا

 بيمه وغيره 

اعزام كارشناس جهت بررسي واعزام علت يا 

 حادثه با ذكر زمان وقوع 

از زمان اعزام كارشناس تا پايان مرحله 

 تدوين وتهيه گزارش بر اساس نفر ساعت 

ريال هزينه اعزام  000/400نفر ساعت 

كارشناس برای علت يابي به خارج شهر 

  ردداخذ گشهردار محترم  با صلاحديد

7 
اعزام كارشناس جهت تهيه شناسنامه ايمني  بازديد اوليه وتهيه شناسنامه ايمني 

 وگزارش از نارساييها وكمبودهای ايمني 

از زمان اعزام تا بازگشت وتنظيم 

 شناسنامه گزارش 

ريال خارج از شهر  000/500نفر ساعت 

  شهردار محترمبا صلاحديد 

0 
اعزام كارشناس جهت تهيه شناسنامه ايمني  ي بازديد وتهيه دستور العمل ايمن

 وگزارش از نارساييها وكمبودهای ايمني

ريال خارج از شهر  000/400نفر ساعت  از زمان اعزام تا تنظيم دستور العمل 

 شهردار محترمبا صلاحديد 

9 
نظارت بر حسن اجرای دستور 

 العمل وصدور تاييد ايمني 

زديد از اعزام كارشناس به منظور نظارت وبا

 حسن انجام كار 

ريال خارج از شهر  000/500نفر ساعت   از زمان اعزام تا تاييديه ايمني 

 شهردار محترمبا صلاحديد 

50 
اعزام كارشناس جهت  بازديد وطراحي سيستم  طراحي سيستمهای ايمني 

 ايمني 

  بالاسری  %50كليه هزينه ها+  قرارداد في مابين 

55 
اعزام كارشناس ونيروی لازم جهت اجرای  اجرای طرحهای ايمني 

 طرح جهت سيستم ايمني 

 بالاسری  %50كليه هزينه ها + قرارداد في مابين

 بالاسری %50كليه هزينه ها + قرارداد في مابين بازديد به موقع از سيستمهای ايمني  نگهداری سيستمهای ايمني  55

53 
آموزش دستگاههای ايمني وآتش 

 نشاني 

خارج از شهر با  000/500نفر ساعت  از زمان اعزام تا پايان ماموريت وبازگشت  شناس جهت آموزش اعزام كار

 شهردار محترمصلاحديد 

54 
آموزش عمومي يكروزه آتش 

 نشاني 

آموزش ايمني با گرايش آتش نشاني برای كليه 

 سطوح وتمام مقاطع سني 

 رايگان  ساعت آموزش تئوری وعملي 6

50 
آموزش ايمني با گرايش آتش نشاني جهت   آموزش مقدماتي

 كسب مهارت 

  رايگان روز آموزش تئوری وعملي 6

56 
آموزش دروس آتش نشاني جهت آشنايي با  آموزش متوسطه )نيمه حرفه ای(

 فنون مربوطه وكسب مهارت 

 ريال  000/000/5به ازاء هر نفر  روز آموزش تئوری وعملي 50

 ريال  000/000/5به ازائ هر نفر  روز آموزش تئوری وعملي 40 زش تخصصي ايمني با گرايش آتش نشاني آمو آموزش عالي )حرفه ای ( 57

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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 1911مورد عمل براي سال                                                ايمني      آتش نشاني وخدمات  واحدات بهاي خدم:  تعرفهنام  –9

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

 قانون مالیات بر ارز  افزوده 08ماده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 قانون شهرداري 77رايي وصول: كمیسیون ماده ضمانت اج

 

 نرخ مصوب بریال مبناي محاسبه تعریف خدمات عنوان خدمات ردیف

50 

خدمات مشاوره ای 

 )آموزشي (

انجام تحقيقات ومشاهده در زمينه مسائل 

 آموزشي )ايمني وآتش نشاني(

از زمان شروع تا پايان 

 ماموريت

ريال  000/500نفر ساعت 

با صلاحديد  خارج از شهر

 شهردار محترم 

59 

خدمات مشاوره ای 

 پيشگيری

انجام تحقيقات ومشاهده در زمينه مسائل 

 آموزشي )ايمني وآتش نشاني(

از زمان شروع تا پايان 

 ماموريت

ريال  000/500نفر ساعت 

خارج از شهر با صلاحديد 

 شهردار  محترم

50 

خدمات مشاوره ای) 

 (مسائل ايمني 

مشاهده در زمينه مسائل انجام تحقيقات و

 آموزشي )ايمني وآتش نشاني(

از زمان شروع تا پايان 

 ماموريت

يال ر 000/500نفر ساعت 

خارج از شهر با صلاحديد 

 شهردار محترم

55 

شارژ وسرويس 

سيلندرهای تنفسي و 

 خاموش كننده

شارژ وسرويس سيلندرهای تنفسي و خاموش 

 كننده

ارزيابي وقيمت گذاری 

ان توسط كارشناس

 مربوطه

 بالاسری %50بهای تمام شده +

 ريال 000/000/5 هر سرويس حمل آب در مواقع ضروریهزينه  سرويس حمل آب 55

53 
آب كشي با پمپ كف 

 كش

به ازاء هر دستگاه ساعتي  هر ساعت به غير از موارد مترقبه لوازم مورد نياز ومامور

 ريال 000/000

54 
هر دستگاه ساعتي  به ازاء هر ساعت نياز ومامور لوازم مورد آب كشي با پمپ پرتابل

 ريال 000/700

50 

اعزام خودروی امداد 

 ونجات يا اطفای حريق

يک دستگاه خودروی اطفاء حريق يا امداد 

ونجات وعمليات مربوطه برای شهركها ومراكز 

 شهرداریصنعتي خارج از محدوده 

از زمان حركت تا 

بازگشت +هزينه مواد 

 ولوازم مصرفي

 ريال 000/000/3ر ساعت ه

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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 1911عمل براي سال مورد                                                         خدمات جمع آوري و رفع سد معبر                               بهاي :  تعرفهنام  –4

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

 قانون مالیات بر ارز  افزوده 08ماده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 شهرداري قانون 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  -بهاء خدمات 

 قانون شهرداريها (: 00ماده  5جمع آوری دستفروشان و مغازه داران پس از اخطار لازم)تبصره يک بند  -

 دفعه سوم  دفعه دوم دفعه اول 

 ريال000/500/5 ريال 000/000 ريال 000/000 دستفروشان

 ريال به دفعات سوم به بعد اضافه مي گردد .  000/300ی جمع آوری انجام مي دهد مبلغ برا با توجه به هزينه هايي كه شهرداری

 دفعه سوم به بعد  دفعه دوم دفعه اول 

 ريال 000/000/3 000/000/5 ريال  000/5300 مغازه داران

 

 قانون شهرداريها (: 00ماده  5توقيف خودروهای دستفروش)تبصره يک بند رفع  -

 دفعه سوم به بعد دفعه دوم دفعه اول شرح خدمات 5

 ريال 000/5000 ريال 000/5000 ريال 000/000/5 انواع وانت 5

 

 ريال 000/500 به ازاء هر روز نگهداری اجناس

 ريال000/000/5 سد معبر ناشي از توقف كاميون

 ريال000/000/5ماه  يش از يکريال ب 000/50ماه روزانه  تا يک وسايل جمع آوری شده از محل ساخت و ساز غير مجاز

 ريال 000/000/5 سد معبر ناشي از تخليه مصالح ساختماني در معابر اصلي و بافت تجاری مركز شهر خارج از موعد مقرر

 محدوده و حريم شهری بهاء خدمات ناشي از تخليه غير مجاز نخاله در  -

 رخكمپرسي ده چ تن 50 كمپرسي تک خاور تراكتور وانت نيسان كمپرسي

 ريال 000/000/50 ريال 000/300/0   ريال 000/500/3 ريال 000/5700 ريال000/5400

 

 
 .(: اخذ بهاي خدمات مندرج در این تعرفه بر اساس گزارش کتبي واحد مربوطه )سد معبر( بوده و پس از وصول اجناس عودت خواهد شد1تبصره )

 .قانون شهرداري ها با آنان رفتار نماید 55ماده 22و2با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداري بایستي بر اساس بندهاي ( : فعالیتهاي صنفي بصورت دست فروشي و یا 2بصره )ت

ي رأساً نسبت به جمع ساعته جهت رفع موانع اقدام ، در صورت عدم اقدام به موقع مالک شهردار 22( : در صورت تخلیه مصالح ، شهرداري نسبت به دادن اخطار رسمي و مهلت 3تبصره )

نیز از مالک دریافت مي گردد حداکثر مهلت مراجعه جهت باز پس گیري مصالح جمع آوري  %15آوري اقدام و همراه با اخذ بهاي خدمات موضوع این ردیف هزینه جمع آوري به اضافه 

 . ضمناً هزینه حمل بعهده مالک مي باشد .  روز مي باشد 12شده 

 ریال اخذ مي گردد .   222/52توقیف شده در سد معبر مبلغ  داري هر روز وانت(: هزینه نگه2تبصره )

ریال  222/222/1ماهیانه مبلغ مي بایست  نموده اند اخذ  از شهرداري کیوسک در سطح شهر  نصب در گذشته مجوز  بهزیستي که  مددجویا نافراد تحت پوشش کمیته امداد و  (:5تبصره )

تعیین شده از بدون هیچگونه عذري ظرف مدت  نصب شده ، نسبت به جمع آوري کیوسکبهره بردار  نماید، مي بایست  اعلام در هر برهه از زمان  شهرداري چنانچهو  پرداخت نمایند 

 نماید.نسبت به  جمع آوري آن اقدام  طرف شهرداري 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 ن رئیس شورای اسلامی شهر خمی
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 1911مورد عمل براي سال  خمین                                             آرامستان شهرداري  خدمات به متوفیات: بهاي تعرفه نام  –0

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

 قانون مالیات بر ارز  افزوده 08ماده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92استناد بند شوراي اسلامي شهر به مرجع تصويب كننده: 

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 بهاي خدمات به ریال  يخدمات عموم ردیف

 ريال000/000/5  شهر داخل اموات حمل 1

 ريال 000/500/5 كيلومتر 50 شعاع تا شهر بيرون اموات حمل 2

 ريال 000/000 شب هر در سردخانه بابت نگهداری اموات   هزينه 3

 ريال 000/300 مبلغ مربوطه خدمات و كفن هزينه 2

 ريال 000/400/5 قبر پوشش و ساخت قبر حفر هزينه 5

 ريال 000/000 تغسيل اموات هزينه 6

 ريال 000/500/5 قبور سازی يكسان و قبر سنگ گذاشتن كار 7

 ريال 000/390 جسد ركاو 8

 ريال  000/000/5  نفر هر ازای به قبر فروش 9

 ريال 000/000/53هر قطعه  ( ذخيره)رزرو قبر فروش 12

 ريال   000/000/50به ازاء هر مترمربع   واگذاری قبر به صورت مترمربع جهت قطعه خانوادگي 11

 ريال 000/500 اسكن و ...( خدمات اداری)تشكيل پرونده و صدور جواز تدفين و رزرو و 12

 در صد بهای روز  50 واگذاری قبر خريداری شده به غير  13

 
شهرداري ها و دهیاري ها و  جمهوري اسلامي ایران ،  ساله شش ام توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي 5قانون برنامه  88از ردیف ث ماده  2طبق بند (:1تبصره )

ف اند به منظور ارج نهادن به والدین ،همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان ، جانبازان و همسران و سازمان اوقاف و امور خیریه مكل

ا مجاز مي ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقف نامه در امامزادگاني که دفن اموات در آنه 6درصد و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور  25فرزندان جانبازان 

 باشند و آرامستان ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.

موارد  (: در خصوص متوفیان بي بضاعت که تحت پوشش هیچ نهاد یا ارگاني نیستند در صورت احراز شرایط برخورداري از تخفیف براي آرامستان و سایر2تبصره )

 مرتبط طبق نظر شهردار اقدام گردد.

 ریال قابل وصول مي باشد. 222/22ریال به ازاي هرکیلومتر  222/122/1کیلومتر علاوه بر مبلغ  12ات بیرون از شهر بالاتر از ( : حمل جنازه امو3تبصره)

پدر ، مادر ، همسر و فرزند آنها  و خود  و ) پرسنل:  رسمي ، قراردادي و مامور پیماني بجز نیرو هاي شرکتي (  ( : در صورت فوت پرسنل شهرداري2تبصره)

 . معاف میباشند.  9-1ینه هاي ردیف از پرداخت کلیه هز ازنشستگان ب

 درصد آنها قابل محاسبه و وصول مي باشد .  52(: کلیه هزینه هاي فوق غیر از هزینه حمل براي کودکان تا دو سال رایگان و از دو تا هفت سال 5تبصره )

 معاف مي گردند. 9نامه کتبي از پرداخت هزینه ردیف  (: مددجویان کمیته امداد و بهزیستي با ارائه معرفي6تبصره )

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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 1911مورد عمل براي سال                 بهاي خدمات پسماند بر اساس عوارض نوسازي )سطح شهر و عوارض سالیانه كسبه : تعرفه نام  –2

  قانون مالیات بر ارز  افزوده 08ماده  1قانون شوراها و تبصره  72ماده  92قانون مديريت پسماند و بند  0ماده :منشاء قانوني 

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 ردیف
 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات نوع بهاي خدمات

1 
 ریال222/52    مبلغ ماهیانه سكونيم واحد هر ازاي به مسكوني املاک کلیه

2 
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 برابر عوارض کسب و پیشه 3 پسماند عادي رستوران ها ،تالار ها،هتل ها ،مهمانسرا ها ،رستوران هاي سنتي-

 ریال222/122نه ماهیا متر مربع 32ساندویچي ها،پیتزا فروشي ،فست فود و اغذیه فروشي هاي بیش از -

واحد هاي صنفي شامل گل فروشي ها میوه و سبزي فروشي ها ،غذا پزي ،بارفروشان و اتو 

 سرویس ها
 ریال222/152ماهیانه 

 برابر عوارض نوسازي 5 کارخانجات ،بانک ها و کارگاه ها

 برابر عوارض نوسازي3 بیمارستان ها

ي اداري ،آموزشي ،فرهنگي و سایر واحد هاي بهاي خدمات مدیریت پسماند عادي واحد ها

مشابه شامل مراکز اداري نهادها شرکت ها ،ارگان هاي دولتي و غیر دولتي و مراکز نظامي و 

 انتظامي

 عوارض نوسازي برابر 2

3 

 

بهاي خدمات مدیریت پسماند 

 واحد پرزباله رده دوم

مترمربع ،سوپر مارکت  32از واحد هاي صنفي شامل ساندویچي ها و اغذیه فروشي هاي کمتر 

ها ،آرایشگاه هاي مرادنه و زنانه ،کافه تریاها و کافي شاپ ها بستني و آبمیوه فروشي ها ،کله 

 پزي ،مبل سازي و درودگري و نجاري

 ریال 222/122ماهیانه 

 ریال222/522/1ماهیانه  سایر مراکز درماني

بهاي خدمات مدیریت پسماند 

زشي واحد هاي اداري ،آمو

 ،فرهنگي رده دوم

 برابر عوارض نوسازي3 شامل مراکز آموزشي به جز مدارس دولتي

2 

کلیه تجاري هاي سطح شهر 

 صنوف
 ریال 222/72ماهیانه  به استثنا ي واحد هاي ذکر شده ردیف هاي  فوق الذکر

5 

بهاي خدمات عادي سایر 

 اماکن
 یالر222/152ماهیانه  ثناي موارد فوقتبه اسمطب پزشكان و 

 اين تعرفه صرفاً از مالک يا قائم مقام قانوني وي قابل وصول است . (: 1تبصره )

( : برابر قانون زيست محیطي پسماندها ، وظیفه از بین بردن،  حمل و دفن زباله هاي عفوني به عهده تولید كننده مي باشد 2تبصره )

 چنانچه شهرداري به هر علتي مجبور به جمع آوري ، حمل و دفن پسماندهاي عفوني و بیمارستاني گردد برابر اين تعرفه عمل خواهد شد .

خود را بصورت يكجا و نقدي پرداخت نمايند به پسماند آن در سه  و كسب و پیشه كه عوارض نوسازي قیقي(:كلیه مؤديان ح3تبصره )

ضمنا تخفیف مذكور شامل تخفیف تعلق خواهد گرفت  %10سال  سوم ماهه  سه و در  %20، در سه ماهه دوم سال  %00ماهه اول سال 

 . بدهي معوق پسماند نمي گردد

 واحد ساير يا هاي مسكوني مجتمع در واقع مسكوني هاي واحد از اعم مسكوني واحدهاي از پسماند ديريتم خدمات بهاي (:2تبصره )

 هر با مرتبط، برق اداره از برداري بهره عدم و مستندات مدارک گواهي ارائه صورت دركه  گیرند مي تعلق بردار بهره هاي واحد به ها،

 خدمات بهاي شده ياد واحد به شود ارائه مالک توسط باشد( بلااستفاده شش ماه داقلح مذكور ) واحد يو تائید شهردار مسكوني واحد

 گرفت. تعلق نخواهد پسماند مديريت

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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 1911مورد عمل براي سال                                                         واحد كشتارگاه                      بهاي خدمات : تعرفه نام  –7

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

لیاات بار ارز  قاانون ما 08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات 

 ریال  222/52 رأس گوسفند و بز هزینه حمل هر

 هزینه حمل هررأس گوساله و گاو کشتار

 اشده به درب مغازه ه
 ریال  222/82

دت تعیین شده توسط شبكه بمهزینه  نگهداري لاشه در سردخانه 

 دامپزشكي
 ریال 222/72هر راس گوسفند 

بمدت تعیین شده توسط شبكه هزینه  نگهداري لاشه در سردخانه 

 دامپزشكي
 ریال 222/122هر راس گاو  

 ریال  222/222 توسط شهرداري هررأس گوسفند و بز سلاخيهزینه 

 ریال  222/922 توسط شهرداري هررأس گوساله و گاو  سلاخيهزینه 

 ریال222/722 و خارج از ساعت مصوب هر راس گوسفند و بز هزینه کشتاراضطراري

 ریال222/222/1 هزینه کشتاراضطراري و خارج از ساعت مصوب هر راس گاو 

 

كه به هر شكلي در ارتباط با خريد و فروش موارد ذكر  پیمانكاران و كشتاركنندگان و افرادي -: دامداران (1)تبصره 

 .شده  مي باشند موظف به پرداخت بهاء خدمات فوق مي باشند

 . ( : شهرداري در خصوص نگهداري احشام در كشتارگاه هیچ گونه مسئولیتي ندارد2تبصره )

و آلايش غیر خوراكي  احشام در بالا آب توسط متولیان خريد پوست بسیار  مصرف  (:با توجه به میزان3تبصره )

اخذ مي بايست از خريداران   ريال  000/100ريال و پوست گاوي  000/50ت گوسفندي كشتارگاه به ازاي هر پوس

 گردد. 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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 1911مورد عمل براي سال                                               بهاي خدمات واحد موتوري                                : تعرفه نام  –0

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77اجرايي وصول: كمیسیون ماده ضمانت 
 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  ردیف

 ریال 111/711/0 هزینه کارکرد هر ساعت لودر 2

 ریال 111/911/0 هزینه کارکرد هر ساعت گریدر 3
 ریال 111/411/0 هزینه کارکرد هر ساعت کامیون بزرگ 4
 ریال 111/311/0 و قیر پاش ون خاورهزینه کارکرد هر ساعت کامی 5
 ریال 111/611/0 هزینه کارکرد هر ساعت غلطک بزرگ 6
 ریال 111/411/0 هزینه کارکرد هر ساعت غلطک کوچک 7
 ریال 111/311/0 هزینه کارکرد هر ساعت غلطک کششی 8

 ریال 111/211/0 هزینه کارکرد هر ساعت تراکتور کمر شکن 9
 ریال 111/411/0 ور بیل دارتاعت تراکهزینه کارکرد هر س 01
 ریال 111/711/0 صرفا داخل شهر هزینه کارکرد تانکر آب هر سرویس 00

 ریال   111/511/0 هزینه کارکرد هر ساعت مینی لودر 02

 ریال 111/311/0 هزینه کارکرد هر ساعت خاور جرثقیل 03

 ریال 111/411/0 هزینه کارکرد هر ساعت کمپرسور 04

 ریال  111/711/0 زینه کارکرد هر ساعت بکهو لودره 05

 ریال 111/511/0 هزینه کارکرد هر ساعت غلطک لاستیکی و اطو 06

 ریال  111/211/0 لیتر  11/01بارگیری هر تانکر آب  07

 ریال   111/311/0 به ازای هر ساعت بالابر 08
 ریال111/511/2 به ازای هر ساعت فنیشرکارکرد هزینه  09

 ریال 111/411/0 هزینه کارکرد کاتر هر ساعت 21

 

 حداقل هزينه و محاسبه كاركرد ماشین آلات سه ساعت میباشد.

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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                                       1911مورد عمل براي سال                                         محل كارخانهبهاي فرو  محصولات كارخانه آسفالت در: تعرفه نام  –1

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08ه مااد 1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  ردیف

 ریال  222/222/3 فروش هر تن آسفالت 1

 ریال 222/232 فروش هر تن ماسه بیس 2

 ریال 222/272 ملاتي-وش هر تن ماسه نخوديفر 3

 ریال 222/232 تن مخلوط رودخانه ايفروش هر  2

 ریال222/222 فروش هرتن ماسه بادي 5

 ریال 222/222 سنگ لاشه  هر تن 6

 ریال 222/322 جدول  سیماني  فروش هر 7

 

هرگونه تغییر در قیمت مواد و مصالح به همان نسبت در نرخ تولیدات تاثیر گذار خواهد بود كه اين (: 1تبصره )

 ا تشخیص شهرداري اعمال خواهد شد.بافزايش و كاهش 

 

به صورت يكجا خريد داشته  را 0-1رديف هاي (: در صورتیكه اشخاص حقیقي و حقوقي بالاي صد تن 2تبصره)

 تخفیف فروش نقدي اعمال نمايد . %10 تاباشند شهرداري مجاز است حداكثر

 

 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 اسلامی شهر خمین  رئیس شورای
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                                       1911مورد عمل براي سال  بهاي خدمات ناشي از فرو  گل و گیاه                                                               : تعرفه نام  –18

 آئین نامه مالي شهرداري  91 ماده 9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  ردیف

 ریال  222/722 رمربع فضاي سبز چمن کاري خسارت هر مت 1

   درصد بالاسري32قیمت روز + یكساله خسارت به گلهاي زینتي و درختچه ها هر اصله 2

 بصورت مزایده  فروش سرشاخ فله چوب خشک حاصل از هرس درختان  3

 بصورت مزایده قطع شده فروش تنه درختان  2

سودو هزینه درصد  25+  تمام شدهقیمت  ي فروش انواع گل در نمایشگاه گل شهردار 5

 نگهداري

سودو هزینه درصد  25قیمت تمام شده +  فروش درختان مثمر  6

 نگهداري

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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                                       1911مورد عمل براي سال                            قانون شهرداري 122ماده  11تبصره ارزش معاملاتي ساختمان موضوع : تعرفه نام  –11

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 

 

 جدول ارزش معاملاتي ساختمان ردیف

قانون شهرداري جهت  122ماده  11موضوع تبصره 

 1399تخلفات ساختماني در سال 

 ماخذ و نحوه محاسبه بهاي خدمات )ریال(

1  

 و مسكوني راي ساختمانهاي تجاريب

 

 ریال  222/222/5بر اساس مترمربع 

 

 

2 

 

 

 براي ساختمانهاي مسكوني 

 مازاد بر تراکم و سطح اشغال  مجاز طرح تفصیلي  

 

 بر اساس مترمربع

  ریال  222/222/6 مازاد بر آن

 ریال   222/522/2 دیوار کشي هر متر طول  3

 لریا  222/222/12 موزشي ، خدماتي و سایر  براي ساختمانهاي اداري ، آ 2

 ریال  222/522/3 براي ساختمانهاي صنعتي  5

 

 اين تعرفه ملاک عمل مي باشد  . و تجاري طبق بند يک  تبصره: ضمناً عدم احداث پاركینگ در كاربري مسكوني*

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 خمین  رئیس شورای اسلامی شهر
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                                       1911مورد عمل براي سال           ها(              قانون شهرداري 55ماده  22)بر اساس بند  پلمپ هاي مرتبط با هزینه : تعرفه نام  –19

 شهرداري آئین نامه مالي  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  رديف
 ریال  0611111 بار اول هزینه فک پلمپ توسط شخص 0

 ریال  3511111بار دوم 

 ریال  6111111بار سوم 

 قانون شهرداریها 55ماده  21بر اساس بند  

 ریال  0511111هر بار انسداد  هزینه جابجایی ادوات پلمپ 2

 ریال  0511111هر بار رفع انسداد 

 

 
 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 می شهر خمین رئیس شورای اسلا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05 

 

                                       1911مورد عمل براي سال                                                     هزینه خدمات میكسر )ماشین هاي حمل کننده بتن ( : تعرفه نام  –19

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  رديف
 سالیانه   خدمات هزینه 0

 خدمات میكسر)ماشینهاي حمل کننده بتن(

 

 ریال به ازاي هر دستگاه  1822222سالیانه 

 

 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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                                       1911مورد عمل براي سال                       تماني                                     بهاي خدمات جمع آوري نخاله هاي ساخ: تعرفه نام  –14

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  رديف
هزينه جمع آوري خاک و نخاله به ازاي هر  1

 سرويس نیسان يا خاور و غیره ...

 ريال 800000

 

 مل خاک و نخاله هزينه ح 2

 توسط  نیسان يا خاور  به ازاي هر سرويس 

 ريال  1200000

 

هزينه حمل خاک و نخاله توسط بازو غلطان و ده  3

 تن به ازاي  هر سرويس 

 ريال   2000000

 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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                                       1911مورد عمل براي سال                       بهاي خدمات دکل هاي مخابراتي                                                            : تعرفه نام  –10

 الي شهرداري آئین نامه م 91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 
 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  ردیف

5 
(   BTSهای مخابراتي ) بهای خدمات ماهيانه جهت دكل

 ايرانسل و همراه اول و غيره

 برای هر دكل در املاک شخصي ماهيانه

 ريال   000/000/0 

 برای هر دكل عمومي، اداری ماهيانه 

 ريال   000/000/6

 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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                                       1300مورد عمل براي سال           و.. 5ماده  هزينه خدمات ناشي از تشكیل و طرح پرونده ها در كمیسیون: تعرفه نام  –12

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92راي اسلامي شهر به استناد بند شومرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  ردیف

 ريال.  000/000                 هر پرونده  500كميسيون ماده  5

5 

 

 ريال   000/500/5                        هر پرونده كميسيون تجديد نظر

 .ريال 000/400/5هر پرونده                         77ون ماده يكميس 3

 

4 

 

 0ون ماده يكميس

با كاربری مسكوني مبلغ  0ارسال پرونده به كميسيون ماده 

ريال   000/000/5ريال و با كاربريهای ديگر مبلغ   000/000/5

 .مي باشد 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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                                       1300د عمل براي سال مور                                                                                         هزينه ناشي از خدمات اداري : تعرفه نام  –17

 آئین نامه مالي شهرداري  91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 

 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات 

 

و -بانک–هزينه خدمات صدور گواهي بر روي املاک)دفتر خانه 

 (هر فقرهغیره

 ريال 000/350مسكوني 

 ريال 000/000تجاري 

 ريال 000/000اداري صنعتي 

 ريال 000/500غیر از موارد مذكور  

 

تصویر مدارک پرونده ساختماني با توجه به اینكه مالكین اسناد و مدارک مربوط به ملک خود را در اختیار  -

 52222دارند در صورت درخواست تصویر مدارک مورد نیاز و امكان ارائه به مالک به ازاي هر برگ مبلغ 

 ریال اخذ مي گردد .

ه مالكیت خود را نیاز دارند در صورتیكه امكان ارائه به تكثیر سي دي افرادیكه نقشه و اطلاعات شهري و پروند -

 ریال اخذ مي گردد .  222222آنها وجود داشته باشد بابت هر حلقه سي دي مبلغ 

در صورت درخواست متقاضیان بابت کپي از  فیش هاي واریزي عوارض و ممهور نمودن آنها به ازاي هر  -

 ریال اخذ مي گردد .  52222برگ مبلغ 

 ریال  52222هر برگي   ( نقشه فروش) شخص ملک موقعیت از نقشه رینتپ هزینه -

افرادي که درخواست نقشه طرح تفصیلي شهر با کاربري هاي مشخص را دارند شهرداري مي تواند  با دریافت   -

 ریال نقشه را در اختیار متقاضي قرار دهد. 222/222/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 رقدانیمحمد علی ف

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 
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 1911مورد عمل براي سال                                                          : هزينه بهاي خدمات آماده سازيبهاي خدمات نام  –10

  آئین نامه مالي شهرداري 91ماده  9پیشنهاد دهنده: شهرداري خمین  به استناد بند 

قاانون مالیاات بار ارز   08مااده  1و تبصره قانون شوراها 08ماده  92شوراي اسلامي شهر به استناد بند مرجع تصويب كننده: 

 افزوده

 قانون شهرداري 77ضمانت اجرايي وصول: كمیسیون ماده 

ياني كه ظايف شهرداری نمي باشد فلذا متقاضوز سازی ا هآماد 54/3/5375شهری مصوب  زمين  آئين نامه اجرايي قانون 53و  55به استناد ماده 

 به شهرداری مراجعه مي نمايند و درخواست آماده سازی اراضي خود را مي نمايند مبلغ تعيين شده زير توسط شهرداری وصول مي گردد . 

خواهند بود كه اجرای عمليات  گذاریكليه دستگاه ها ، بنيادها ، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار كننده زمين در صورتي مجاز به وا

 زيربنايي زمين های آنها طبق ضوابط و تائيد دستگاه های اجرايي مربوط ، قبل از واگذاری انجام شده باشد . 

 ماخذ و نحوه محاسبه خدمات  بهاء خدمات  ردیف

 

5 

هزينه هر مترمربع آماده سازی اراضي با هر كاربری 

 آسفالت  و...(زيرسازی ، جدول گذاری و  )بابت
 ريال 000/000/5×عرض زمين به گذر(×عرض معبر 00%)

 

 نمي گيرد.مت محدوده شهری آماده سازی تعلق هر قسط به آنها زيرسازی ،جدول گذاری وآسفالت شده در(:زمين های كه معابر مربو5تبصره 

ن نسبت به زيرسازی ،جدول گذاری و آسفالت  اقدام آ مالکآن دسته از اراضي و املاكي كه تفكيک و قطعه بندی شده اند و  :(5تبصره 

 ننموده ،به شهرداری اجازه داده مي شود هزينه ای بابت زيرسازی ،جدول گذاری ،آسفالت و...معابر مطابق فرمول بالا دريافت نمايد.

در صد  فرمول بالا و برای  500دارد مشمول  به گذر مي باشند، گذری كه بالاترين عرض معبر  را  بر ،چند دو يا  (: زمين های كه دارای3تبصره 

 درصد فرمول بالا دريافت مي گردد. 50درصد و  00گذر های بعدی به ملک  

راه و  مي بايست وضعيت آماده سازی آن توسط اداره (مسكن و شهرسازی اداره راه و شهرسازی )كليه زمين های واگذار شده از :( 4تبصره 

 .تعيين تكليف و مكتوب به شهرداری اعلام گردد  ( مسكن و شهرسازی شهرسازی )

 

  

 ابوالفضل مرتضیان 

 خمین شهردار

 محمد علی فرقدانی

 رئیس شورای اسلامی شهر خمین 

 

 


