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تعرفه 

بهاء 

 خدمات 

 پیشنهادیدفترچه 

 شهرداری فردوس

 1401سال 

 



 

 صورتجلسه

 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  85و ماده  80ماده  26و  9قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای  50استناد تبصره یک ماده  به

صلحهه،   19فصلل و   11مات شهرداری فردوس برابر مندرجات این دفترچه شامل های اجرایی آن، بهاء خدنامهو اصالحات بعدی آن و نیز آئین 1375شهرداران مصوب 

)شصل  و   62شهرداری فردوس به شورای مهترم اسالمی شهر فردوس ارائه و پس از بهل  و بررسلی در جه له     ------مورخ ---------طبق پیشنهاد شماره 

 به تصویب رسید.---------مورخ شورا  دوم(

 

 

 مهدی روشن  سید فرید سعادت قدسی نیا  مهدی آبیار  دی واحدی ها سید مهدی علیپرست 

 امضاء امضاء امضاء امضاء ضاءام



 2صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

     فصل اول: فروش مواد و مصالح الف 
 000/000/9 000/000/7 هر تُن  1 تهویل در مهل کارخانهفروش آسحال  نرم  1

 فروش بهوکه 2

 000/350 000/350 هر عدد 50×50×17ابعاد  

 000/250 000/150 هر عدد 30×35×17بعاد ا 

 000/450 000/7 هر متر مکعب هاسایر ابعاد و اندازه 

 000/70 000/50 هر عدد مستعمل 

 برابر مصوبه برابر مصوبه  برابر مصوبه اداره صنعت، معدن و تجارت  شوئیفروش هر تُن شن ش ته در مهل شن 3

 000/200 --- هر متر مکعب    فروش آب شرب  4

 000/150 000/100 هر متر مکعب   فروش آب غیر شُرب )از گهخانه شهرداری( 6

 الزمان )عج(موتور میدان صاحبفروش آب از چاه 7
 000/000/6 000/000/6 هر ساعت جهت مصارف صنعتی 

 000/500/4 000/500/4 هر ساعت جهت مصارف کشاورزی 

 000/400 000/300 هر لیتر   جه  اطحاء حریقهزینه مواد مصرفی مایع فوم )کف(  8

 000/260 000/200 هر کیلوگرم   هزینه مواد مصرفی پودر جه  اطحاء حریق 9

 000/150 000/120 هر عدد   فروش بهوکه قبر 10

 
 ردار فردوس و تصویب شورای اسالمی شهر فردوس قابل تجدیدنظر خواهد بود.این فصل( با پیشنهاد شه 2و  1با توجه به نوسانات قیمت قیر در کشور، قیمت فروش آسفالت )ردیفهای  :1 تبصره



 3صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

      آالتفصل دوم: کارکرد و کرایه ماشین ب

 یساختمان هاینخالهبارگیری مصالح یا  1

 000/000/1 000/750  نیسان جهت -با دست  

 000/500 000/350 سرویسهر  لودریتراکتور بیل با 

 000/000/3 000/400/1 هر ساعت لودربا مینی 

 000/000/4 000/300/2 هر ساعت HL150لودر با  

 000/000/4 000/400/2 ساعت هر HL200 لودر با 

 کیهومتر( 15های ساختمانی )تا حمل مصالح یا نخاله 2
 000/500/1 000/900 سرویسهر  با نیسان 

 000/000/2 000/400/1 سرویسهر  با کامیون 

 000/100 000/70 هر کیلومتر با کامیون  کیهومتر( 15های ساختمانی )بیش از مل مصالح یا نخالهح 3

4 
 5متر مکعب( تا  5/5) نتُ 10 کامیونبا  ایمصالح رودخانهحمل 

 کیهومتر
 000/700/1 000/650  با لحاظ حقوق معدن  حمل 

 لیتری 12000حمل آب با تانکر  5

 000/000/2 000/600/1  داخل محدوده خدماتی 

 000/100 000/35 هر کیلومتر مسیر خاکی -خارج از محدوده خدماتی  

 000/700 000/20 هر کیلومتر مسیر آسفالت -خارج از محدوده خدماتی  

 000/000/5 000/700/2 هر ساعت   12G کارکرد گریدر 6

 000/500/1 000/350 ساعتهر    دستی )کامپکتور( کاکرد غهطک کوچک 7

 000/000/4 000/200/1 هر ساعت   )ساکا( نیتُ 12و الستیکی  دو چرخ آهنی کارکرد غهطک 8

 000/000/50 000/000/15 هر روز  ،3 خاکی( زیر سازی  )جه  عمهیاتهپکو غهطک خودرو  9

 000/000/100 000/000/75 روزهر   3،4 فنیشرکرایه  10



 4صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 (کارکرد بیل مکانیکی هپکو )ححاری کانال 12
 

 100×100×40 پاگت ابعاد
 000/500/3 000/400/1 هر ساعت

 000/100 000/40 هر متر طول 

 000/000/3 000/500/1 هر خودرو  1 حمل خودروهای فرسوده با جرثقیل 13

 000/000/3 000/500/1 ساعتهر   1 حمل سایر مواد و مصالح و وسایل با جرثقیل 14

 000/000/3 000/800/1 ساعتهر   2 انی به مهلنشآتش 8اعزام خودرو ای وزو  15

 000/000/3 000/000/2 ساعتهر   2 نشانی به مهلاعزام خودرو بادسان آتش 16

 000/000/4 000/300/2 ساعتهر   2 نشانی به مهلآتش 1921اعزام خودرو بنز  17

 000/000/4 000/400/2 ساعتهر   2 نشانی به مهلاعزام خودرو ای وزو سنگین آتش 18

 000/200/2 000/200/1 ساعتهر   2 نشانی به مهلاعزام تجهیزات موتور پمپ آتش 19

 000/500/2 000/500/1 ساعتهر   2 نشانی به مهلاعزام تجهیزات موتور برق آتش 20
 

 مربوطه به واحد رفع سد معبر است. 15و  14در ردیفهای  :1 تبصره

ای خارج نشانی، منظور از محل عبارت است از: همه اعزامها بجز اعزامهای موظف )امداد و نجات( داخل محدوده خدماتی. به عبارت دیگر، کلیه اعزامهاعزام ماشینهای آتشموضوع  21تا  16در ردیفهای  :2 تبصره

 .. .نشانی نباشد؛ همانند: حضور در محل نمایشگاهها و .از محدوده خدماتی یا هر اعزام دیگری که جزو وظایف ذاتی آتش

 ساعت یک روز محسوب می شود 8و کم تر از ساعت کاری است. 8برابر « هر روز» :3تبصره 

 .....(با متقاضی و برگشت با شهرداری خواهد بود -فنیشر  –غلطک –گریدر  –هزینه های رفت دستگاه سنگین )لودر تبصره :



 5صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

     فصل سوم: اموات و آرامستان ج

1 
 خارج از شهر وس بهاز فرد کرایه حمل جنازه

 (سوم کیهومتر برگش کی = )حمل از خارج به داخل شهر

 000/45 000/35 هر کیلومتر خودرو معمولی 1

 000/55 000/45 هر کیلومتر دار خودرو یخچال 1

2 

29 
 000/400 000/300  مخصوص اموات خارج از شهر 1 ورودی )حمل جنازه(

 000/800 000/600 ر سرویسه  1 کرایه حمل جنازه در داخل شهر 3

 000/750 000/600   1 ب تن سر قبر دستمزد 4

 000/1000 000/750   1 هزینه مصالح ب تن سر قبر )شن و سیمان و ...( 5

 000/000/2 000/000/1   1 قبر ححرهزینه  6

 و نگهداری جنازه هزینه سردخانه 7
 000/900 000/750  ساعت 24 تا 1

 000/85 000/70 هر ساعت عتسا 24مازاد بر  1

 اموات تغ یلهزینه  8

 000/350 000/300  جنین 1

 000/800 000/600  سال 1نوزاد تا  1

 000/300/1 000/100/1  سال 10تا سال  1از  1

 000/700/1 000/300/1  سال به باال 10 1

 ها، سدر، پارچه، کافور و ...(هزینه اقالم مصرفی )شوینده 9

 000/400 000/300  نجنی 1

 000/800 000/600  سال 1نوزاد تا  1

 000/950 000/750  سال 10تا سال  1از  1

 000/300/1 000/000/1  سال به باال 10 1

 000/900 000/750   1 هزینه دفن جنین )حق االرض( 10



 6صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 000/180 000/150   2و  1 خدمات اداری )شناسنامه و گواهی فوت و ...( 11

 هاآرام تان االرضهزینه حق 12
 000/500/4 000/700/2  بهشت اکبر 1

 000/500/2 000/000/2  بهشت حسین 1

 فروش جای قبرپیش 13

 000/000/50 000/000/35  بهشت اکبر 3و  1

 توفق پیش فروش  فروشتوقف پیش  قبرستان قدیم بهشت اکبر 3و  1

 000/000/24 000/000/20  بهشت حسین 3و  1
 

درصد تا 10با تشخیص و نظر  اقای  اقای شهردار ار بصورتهای این فصل بهاء خدمات )جدول فوق( برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام )ره( و بهزیستی )با ارائه مدرک معتبر( کلیه تعرفه :1 تبصره

 خواهند شد.درصد خواهد بود 50حداکثر 

 های شهر فردوس دفن خواهند شد.دمات اداری( فقط مخصوص امواتی است که در آرامستان)خ 11تعرفه ردیف  :2 تبصره

بدیهی است دفن افزار انجام خواهد گرفت. شده نرمکوبی قبور، حفر قبر و دفن اموات طی ردیف تعیینافزار آرامستان و ساماندهی و پالکاندازی نرمبمنظور حفظ آرایش و نظم آرامستان و با توجه به راه :3 تبصره

 های مربوطه است.االرض و سایر تعرفهفروش قبور، شامل هزینه حقتلقی خواهد گردید. توضیح اینکه پیش« فروش قبرپیش»در غیر روال مذکور، 



 7صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

     خدمات عمرانی فصل چهارم:  د

 000/200 000/80 هر متر طول سانتیمتر 4با عمق   برش آسحال  توسط کاتر  

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 2با اعمال ضریب 

000/500/1 
 

 000/500/1 000/900 طول متر هر   خ ارت وارده به کانیو 2

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 2با اعمال ضریب 

000/500/1 
 

 000/000/2 000/350 هر متر مکعب   به عرض و به عمق  ححاری کانال 3

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 2با اعمال ضریب 

000/500/1 
 

 000/000/1 000/450 هر متر مربع 20cmبه ضخامت   بیس(روسازی )بیس و سابزیرسازی  اجرای  4

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 2با اعمال ضریب 

000/500/1 
 

 000/500/1 000/750 هر متر مربع روسواره   سانتیمتر 5با ضخام  آسحال  روکش  5

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 2با اعمال ضریب 

000/500/1 

 )جه  اشخاص حقیقی(کنی ححاری و کانال الیه نهایی درترمیم  6

 000/250/1 000/800 طولهر متر  آسفالت 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 2با اعمال ضریب 

 000/500 000/350 طولهر متر  مسیر خاکی زیرسازی شده 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 2با اعمال ضریب 

 000/180 000/150 طولهر متر  مسیر خاکی زیرسازی نشده 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

000/300/1 

 000/500/1 000/700 طولهر متر  سایر )موزائیک و ...( 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

000/500 

 )جه  اشخاص حقوقی(کنی ححاری و کانال الیه نهایی درترمیم  7

 000/500/3 000/500/2 طولهر متر  آسفالت 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

000/000/1 

 000/500/1 000/000/1 طولهر متر  مسیر خاکی زیرسازی شده 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

000/500/2 

 000/750 000/500 طولهر متر  مسیر خاکی زیرسازی نشده 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

000/700 

 000/000/3 000/300/1 طولهر متر  سایر )موزائیک و ...( 

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

8 
کنی جه  آسحال  جدید ححاری و کانالترمیم الیه نهایی در 

 54و  53موضوع ردیحهای 
 

سال لحاظ  4آسفالت جدید تا عمر 

 )کل عرض معبر لحاظ گردد(گرددمی
 2با اعمال ضریب  2با اعمال ضریب  

000/450 

000/750 

000/800 

000/800 

000/350 

000/150 

 000/600/1 000/500/1 هر متر مربع   اداری  اراضیبرای خدمات عمران و شهروندی   اجرای 9

000/900 

000/350 

000/450 

000/750 

000/800 

10 
 با کاربری باغات در منطقه توکل اراضیاجرای خدمات عمرانی 

 متر مربع 500تا  1با م اح  
 

 1متر و کمتر از آن: با ضریب   10معابر با عرض 

به  1/0افزایش هر متر عرض معبر  باسایر معابر: 

 ( *s*pضریب *د)ضریب اضافه گرد

در امالک با بیش از یک معبر: مجموع ضرائب 

 معابر مربوطه

 000/200 000/150 هر متر مربع



 8صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

11 
 ی با کاربری باغات در منطقه توکلاراضاجرای خدمات عمرانی  

 متر مربع 500با م اح  بیش از 
 

 1متر و کمتر از آن: با ضریب   10معابر با عرض 

به  1/0افزایش هر متر عرض معبر  باسایر معابر: 

 (*s*pضریب *د)ضریب اضافه گردد

یک معبر: مجموع ضرائب  در امالک با بیش از

 معابر مربوطه

 000/140 000/120 هر متر مربع

  زمینهای داخل شهراجرای خدمات عمرانی  12

 1متر و کمتر از آن: با ضریب   10معابر با عرض 

به  1/0افزایش هر متر عرض معبر با سایر معابر: 

 (*s*pضریب *د)ضریب اضافه گردد

ضرائب  در امالک با بیش از یک معبر: مجموع

 معابر مربوطه

 000/290 000/220 هر متر مربع

13 
 جعحرابنطقه جواداالئمه و موسیزمینهای مناجرای خدمات عمرانی  

 )مهدوده مصوب باف  فرسوده(
 

 1متر و کمتر از آن: با ضریب   10معابر با عرض 

به  1/0افزایش هر متر عرض معبر  باسایر معابر: 

 (*s*pضریب *د)ضریب اضافه گردد

در امالک با بیش از یک معبر: مجموع ضرائب 

 معابر مربوطه

 000/220 000/170 هر متر مربع
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     فصل پنجم: شهرسازی هـ

مرتبه اول جهت صدور پروانه رایگان   ارائه بَر و کف ساختمان 1

 باشدمی
 000/700 000/550 بارهر 

گانی ارائه نقشه یا کروکی یا م تندات پرونده ساختمانی بای 2

 شهرداری
 000/30 000/20 هر برگ کپی یا پرینت 

 CDهای شهری طرح تحصیهی یا جامع بر روی ارائه نقشه 3
 000/000/4 000/000/3  هکتار )پرینت( 50برای کمتر از  

 000/100 000/80 هر هکتار نقشه هکتار 50از  بیشتربرای  

 CDارائه نقشه شهری پایه )فاقد کاربری( بر روی  4
 000/900 000/700  هکتار )پرینت( 50برای کمتر از  

 000/20 000/15 هر هکتار نقشه هکتار 50از  بیشتربرای  

5 
انجام اقدامات مختهف توسط کارشناسان شهرداری درخصوص 

 امالک و اراضی

 )از برداش  تا تأیید طرح تحکیکی(

 هر متر مربع GPSبرداشت نقاط با  
000/2 

 ریال 000/800حداقل : 

 برای هر 

 عوارض نوسازی 100%

 

 عوارض نوسازی 100%

 عوارض نوسازی 100%

 عوارض نوسازی 100%

 عوارض نوسازی 100%

 عوارض نوسازی 100%

 

 
جانمایی بر روی طرح تفصیلی و اعالم 

 و تعریض کاربری
 هر متر مربع

000/2 

 ریال 000/700حداقل : 

500/2 

 ریال 000/000/1حداقل : 

 000/2 هر  برای

 ریال 000/700حداقل : 

000/8 

 ریال 000/500/3حداقل : 

000/10 

 ریال 000/000/4حداقل : 

K×N×(5×S+15×A) 
 

 حداقل برای هر درخواس :

 000/250م کونی = 

 000/350تجاری = 

 000/000/1اداری = 

 000/300خارج مهدوده = 

P × (A+B) × 10 

 
کارشناس(  تأییدیه نهایی )مُهر و امضاء

 طرح تفکیکی
 هر متر مربع

000/8 

 ریال 000/500/3حداقل : 

 ریال 000/500/3حداقل : 

 ریال 000/800حداقل : 

 ریال 000/800حداقل : 

 ریال 000/800حداقل : 

 ریال 000/800حداقل : 

 
سازی طرح تفکیکی بر روی زمین و پیاده

 بندیقطعه
 هر متر مربع

000/10 

 ریال 000/000/4حداقل : 

000/20 

 000/000/5حداقل : 

 ریال

 1 کارشناسی و پاسخ استعالم 6

S )مساحت عرصه )مترمربع : 

A )زیربنا )مترمربع : 

P ای: قیمت منطقه 

K از هر بار محاسبه و اعالم  : تعداد درخواست )پس

 (عوارض

N  = 200مسکونی و سایر کاربریها 

N  = 500تجاری و انباری 

N  = 100اداری 

N  = 50خارج از محدوده 

 

K×N×(5×S+15×A) 
 

 حداقل برای هر درخواس :

 000/250م کونی = 

 000/350تجاری = 

 000/000/1اداری = 

 000/300خارج مهدوده = 

K×N×(5×S+15×A) 
 

حداقل برای هر 

 درخواس :

 000/500م کونی = 

 000/650تجاری = 

 000/500/1اداری = 

 000/600خارج مهدوده = 
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7 
 و قبل از آن( 1397بازگشائی درب اضافی )برای سال 

 )اضافه بر یک درب به هر معبر(
2 

A نصف عرض معبر : 

B عرض درب احداثی : 

P ای: ارزش منطقه 
عددهر   P × (A+B) × 10 P × (A+B) × 10 

8 
 پل مجوز احداث

 متر( 3)اضافه بر پل مقابل ورودی پارکینگ بطول حداکثر 

 تجاری 4و  3و  2

 متر طول هر

10 × P 10 × P 

 P 15 × P × 15 اداری 4و  3و  2

 P 5 × P × 5 مسکونی و سایر 4و  3و  2

 000/500/3 000/500/2    هزینه صدور المثنی جه  پروانه یا پایانکار ساختمانی 9

 

اند، در قبال پاسخگویی به استعالمات یا درخواستهای مالکین محترم، جدد از امالکی که قبالً بازدید و کارشناسی شدهماه، برای استعالم م 1)کارشناسی( و در فواصل زمانی کمتر از  6درخصوص تعرفه  :1 تبصره

 کامل اخذ خواهد شد.کارشناسی و بازدید مجدد انجام خواهد گرفت و تعرفه مربوطه بطور به تشخیص کارشناس شهرداری،  ماه و 1گردید. برای زمان بیشتر از مبالغ حداقل تعرفه اخذ خواهد 

اضافه را به دلیل مغایرت با ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی، فقط از طریق کمیسیون ماده  و پل موظف است هرگونه بازگشائی هر درب 1398شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی از ابتدای سال  :2 تبصره

اری دبینی درب اضافه شده باشد، شهرشده به شهرداری نیز پیشاند و در نقشه ساختمانی ارائهزمان از شهرداری پروانه دریافت نموده پیگیری نماید. بدیهی است برای ساختمانهایی که قبل از این صد

 این فصل )درب اضافه و پل( را اخذ نماید. 8و  7مجاز است مبالغ ردیفهای 

آوری آبهای سطحی، مشکلی ایجاد نکند. بدین منظور مالک ضمن رعایت عمق مفید برای کانال آب، بایستی در فاصله شدن کانال جمعگرفتگی و مسدود ای باشد که بلحاظ آباجرای پل باید به گونه :3 تبصره

احداث گردیده و یا برای  ای ترافیکییا طرحه هایی را که خالف ضوابط شهرسازیضمناً شهرداری مجاز است با تشخیص مأمورین خود پل متر فاصله آزاد رعایت نماید. 1متر طول، حداقل  3حداکثر هر 

 انتقال و هدایت آبهای سطحی انسداد ایجاد نموده، تخریب نماید.

 باشد.می ممنوعنصب پل برای مشاغل  :4تبصره 
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     فصل ششم: خدمات و امور شهر و

1 
 شهریی خدمات ساخ ، تجهیز و نگهداری زیرساختها

 های سبز، کشتارگاه و ...فضا نشانی، پارکها،: ای تگاههای آتشمانند

هر متر مربع  مسکونی 1

 زیربنا

000/15 000/25 

هر متر مربع  تجاری 1

 زیربنا

000/35 000/60 

هر متر مربع  اداری 1

 زیربنا

000/100 000/150 

هر متر مربع  سایر کاربریها 1

 زیربنا

000/20 000/25 

2 

 شهری یکیتأسی ات ایمنی و الکترونساخ ، تجهیز و نگهداری 

 )شهر هوشمند(

 دوربینهای ترافیکی و ...مانند: 

هر متر مربع  مسکونی 1

 زیربنا

000/10 000/140 

هر متر مربع  تجاری 1

 زیربنا

000/50 000/70 

هر متر مربع  اداری 1

 زیربنا

000/300 000/450 

هر متر مربع  سایر کاربریها 1

 زیربنا

000/50 000/90 

3 
جه  قصابیهای دارای مجوز  و حمل گوش  رگاهدر کشتاذبح دام 

 سطح شهر

 000/300 000/200 هر رأس بره یابز  ،گوسفند 2

 000/600/1 000/200/1 هر رأس یا نفر شتر یاگاو  2

 000/750 000/600 هر رأس شترمرغ 2

 000/75 000/60 هر عدد سایر طیور 2

4 
 نی و ...نشاهای آموزشی فضای سبز، آتشبرگزاری دوره

 )هزینه های ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضیان اس .(

 000/100 000/750 هر ساعت داخل محدوده خدماتی 

خارج از محدوده خدماتی )شهرهای  

 مجاور(
 000/000/9 000/000/7 هر روز

 نشانیکارشناسی بازدید مأمورین آتش 5
 000/200/1 000/000/1 هر بازدید ادارات 

 000/600 000/500 هر بازدید کونی و تجاریمس 

 باالتر از مأموری  قانونی %20 باالتر از مأموری  قانونی %20 هر اعزام خارج از محدوده خدماتی  ها به مهلنشانحق مأموری  اعزام آتش 6

 000/600 000/500 هر ساعت   غرق پارک بانوان جه  موس ات، ادارات، نهادها، مدارس و ... 7
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 000/200 000/150 هر لیتر   نشانیشارژ کپ ول دستگاه تنح ی آتش 8
 

 ، این تعرفه مجدداً محاسبه و وصول خواهد گردید.ساختمان وصول خواهد شد. در هنگام تخریب و بازسازی برداری یک ساختماندر دوره بهره زیربنا مربعهر متربار از فقط برای یک 2و  1تعرفه ردیف  :1تبصره 

 این تعرفه را محاسبه و اخذ نماید. نیز مجاز است در زمان صدور پروانه ساختمانی شهرداری

 افزایش محاسبه و وصول خواهد شد. %25برای سایر افراد حقیقی و حقوقی با  3تعرفه ردیف : 2تبصره 



 13صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 
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     فصل هفتم: اجرائیات و رفع سد معبر ز

 ()ثاب  گرداستحاده از معبر برای فروشندگان دوره 1

 000/500 000/400 هر روز هاوانت 

 000/750 000/600 هر روز هاکامیونت 

 000/000/1 000/850 هر روز هاکامیون 

 000/300 000/200 هر روز   استحاده از معبر برای فروشندگان جزئی سیار روی زمین 2

 رو( برای فعالیتهای ساختمانیاستحاده از معبر )پیاده 3
هر متر مربع  متر و باالتر 24ر بر معابر امالک د 6و  1

 زیربنا
000/15 000/20 

هر متر مربع  سایر امالک 6و  1

 زیربنا
000/8 000/10 

4 
رو( برای فعالیتهای سوم عرض پیادهاستحاده از معبر )بیش از یک

 ساختمانی
 000/750 000/600 هر بار  6و  1

هر متر  -هر روز  سوم عرض(رو )یکمساحت مجاز پیاده 6و  2 ای کارگاهی و تجاریرو( برای فعالیتهاستحاده از معبر )پیاده 5

 مربع
000/6 500/7 

6 
رو( برای فعالیتهای سوم عرض پیادهاستحاده از معبر )بیش از یک

 کارگاهی و تجاری
 000/500/1 000/200/1 هر بار  6و  2

 000/000/5 000/000/4 سالیانه   های خودپرداز بانکهااستحاده از معبر برای دستگاه 7

 هااحداث سایبانبرای  رو(معبر )پیاده استحاده از 8
 P 5 × P × 5 هر متر مربع ثابت 6و  3

1 × P 
 

 P 5 × P × 1 هر متر مربع متحرک 6و  3

1 × P 
 

9 
در آالت مختهف توسط ماشینشده های تخهیهآوری نخالهجمع

 های غیرمجازمهل

 000/300/1 000/900  دارسان کمپرسیبا نی 6و  4

 000/600/1 000/200/1  با خاور یا کامیونت 6و  4

 000/400/2 000/800/1  تن(10تا  5چرخ )با کامیون شش 6و  4

 000/400/2 000/000/2  تن به باال( 10چرخ )با کامیون ده 6و  4

 000/600 000/500  معمولی یا خودرو سواری با وانت 6و  4
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هر متر  -هر بار   6 های ساختمانیتخهیه جوی آب از مصالح و نخاله 10

 طول

000/250 000/350 

 000/500 000/400 هر بار   ترمیم معبر ناشی از رهاسازی فاضالب خانگی به داخل معبر 11

 000/000/4 000/000/4 ماهیانه  6و  5 رو( جه  ش تشوی وسائل نقهیهاستحاده از معبر )پیاده 12

13 
 به هرنهو از انهاء استحاده از معبر

 )بجز موارد ذکر شده در ردیحهای فوق(

 000/200 000/150  مرتبه اول 6

 000/300 000/250  مرتبه دوم 6

00 
 000/400 000/350  مرتبه سوم 6

 

فقط یکبار محاسبه و وصول خواهد شد؛ بعبارت دیگر چنانچه  در هر دوره اعتبار پروانهلکن  خواهد بود. قابل وصولپایانکار  اخذ در زمان یاپروانه یا اصالح تمدید صدور یا در هر مرحله  3تعرفه ردیف  :1تبصره 

رو رو را ندارد و استفاده از پیادهسوم عرض پیادهضمناً مالک حق استفاده بیش از یکدو دوره بر هم منطبق شوند )مثال پروانه اضافه بنا در زمان اعتبار پروانه اولیه اخذ گردد(، فقط یکبار اخذ خواهد شد. 

 .گردیده و مأمورین شهرداری اقدام به رفع سد معبر خواهند نمودهمین فصل نیز  4یا معبر نباید منجر به سد معبر گردد که در اینصورت مشمول تعرفه ردیف 

نیز همین فصل  6تعرفه ردیف رو نباید منجر به سد معبر گردد که در اینصورت مشمول رو را ندارد و استفاده از پیادهرض پیادهسوم عمالک یا صاحب صنف حق استفاده بیش از یک 5در تعرفه ردیف  :2تبصره 

ارض به همراه عوارض کسب و پیشه یا نوسازی روز، کل ماه مالک محاسبه قرار خواهد گرفت. این عو 20. ضمناً برای ایام استفاده بیش از گردیده و مأمورین شهرداری اقدام به رفع سد معبر خواهند نمود

 .مقابل تجاری مربوطهسوم عرض( )یکرو پیادهمجاز م اح  مذکور عبارت است از  مساحت مورد نظر در محاسبه تعرفه واحد تجاری، بصورت سالیانه قابل محاسبه و وصول است.

 .شود متر نصب 40/2ارتفاع حداقل  و تأیید شهرداری باشد و دربایست با مجوز میاین فصل  8موضوع ردیف ارتفاع، نوع پوشش، رنگ آمیزی و سازه سایبان  :3تبصره 

ه ازاء هر دفعه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، ب موارد،باشد. بدیهی است در صورت تکرار اینگونه )پس از یک مرحله اخطار( می 1این فصل، صرفاً برای بار اول و با ضریب  9ارقام موضوع تعرفه ردیف  :4تبصره 

 خواهد پذیرفت.توقیف ماشین بمدت یک هفته صورت صالح از طریق مراجع ذی ،بار 3بیش از  در صورت تکرار و اعمال خواهد شد 3و  2بیشتر، ضریب به ترتیب 

 .نمایندمیرو شوی خودروها در پیادهوبودن فضا، اقدام به شستاین فصل صرفاً برای کارواشهای سطح شهر است که به علت کوچک 12تعرفه ردیف  :5تبصره 

. لکن چنانچه پس از بار موضوع را به مالک اخطار و اعالم نمایندحداقل یکها قبل از وصول مبالغ تعرفهمأمورین شهرداری موظفند  ،(11و  7، 2، 1های این فصل )بجز موارد دیفکلیه ردرخصوص  :6تبصره 

پس از بار سوم، شخص حقیقی یا حقوقی نماید اقدام الزم از سوی مالک در جهت رفع سد معبر، تعرفه مذکور قابل وصول خواهد بود. ضمناً اضافه می ساعت از زمان اخطار، در صورت عدم 8گذشت 

 صالح معرفی خواهند گردید.مربوطه جهت برخورد قضائی به مراجع ذی
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 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

     فصل هشتم: انبارداری، نگهداری مواد و مصالح ح

 000/20 000/15 هر کیلو -روزانه   1 کی و پوشاکاقالم خورا 1

هر  -روزانه   1 پارکینگ خودروهای سبک 2

 خودرو
000/60 000/80 

هر  -روزانه   1 پارکینگ خودروهای سنگین 3

 خودرو
000/100 000/130 

 000/50 000/40 عددهر  -روزانه   1 گاری دکه سیار 4

 000/50 000/40 کدامهر  -روزانه   1 قی و غیرهلوازم خانگی، یخچال، تهویزیون، جاروبر 5

 000/50 000/40 عددهر  -روزانه   1 آوری شده از مهل ساخ  و ساز غیر مجازوسایل جمع 6

 000/20 000/15 عددهر  -روزانه   1 تابهوهای تبهیغاتی و استندها و ... غیرمجاز اماکن سطح شهر 7
000/20 

 آوری گردیده است.مربوطه به بهاء خدمات نگهداری مواد و مصالح یا اشیائی است که توسط واحد اجرائیات یا رفع سد معبر شهرداری از سطح شهر جمع کلیه ردیفهای این فصل، :1تبصره 



 16صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

     گردد.(می نوسازی لحاظ و وصول)در قبوض عوارض  فصل نهم: نوسازی ط

 ر(نشانی و فضای سبز )خدمات سطح شهارائه خدمات آتش 1

هر متر مربع  مسکونی 

 زیربنا

600 750 

هر متر مربع  تجاری 

 زیربنا

000/1 300/1 

هر متر مربع  اداری 

 زیربنا

000/6 500/7 

هر متر مربع  سایر کاربریها 

 زیربنا

700 850 

 ارائه خدمات ایمنی و الکترونیک در سطح شهر )شهر هوشمند( 2

هر متر مربع  مسکونی 

 زیربنا

700 850 

هر متر مربع  تجاری 

 زیربنا

100/1 400/1 

هر متر مربع  اداری 

 زیربنا

000/8 000/10 

هر متر مربع  سایر کاربریها 

 زیربنا

800 1000 

 پ ماند واحدهای م کونی 3
 000/900 000/700 هر سال محدوده خدماتی 9و  6و  5های حوزه 4و  3

 000/600/1 000/200/1 سال هر های محدوده خدماتیسایر حوزه 4و  3

 (5پ ماند واحدهای تجاری )به استثناء موارد ردیف  4
 000/600/1 000/200/1 هر سال مترمربع 30تا زیربنای 3

 000/16 000/12 هر سال مترمربع 30هر مترمربع مازاد بر  3

 3دو برابر تعرفه ردیف  3ابر تعرفه ردیف دو بر هر سال  3 هافروشیها، میوهها، قنادیها، آشپزخانهپ ماند رستوران 5

هر  -هر سال    پ ماند زمینهای رهاشده غیرمهصور 6

 مترمربع

000/5 000/6 

 000/000/150 000/000/100 هر سال   مراکز درمانی دولتی و بیمارستان ها پ ماند  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000/000/6 000/000/6 هر سال   پ ماند مراکز نظامی 8

 0000/000/3 000/500/2 هر سال نفر 100به ازاء هر  2 و آموزش عالی آموزشی مراکزپ ماند  9

 000/000/50 --- هرسال    پ ماند مراکز درمانی خصوصی  غیر دولتی  10



 17صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 000/000/35 000/000/30 هر سال نفر 100به ازاء هر   های خوابگاهیپ ماند مجتمع 11

 عوارض نوسازی %100 عوارض نوسازی %100 هر سال   برای ادارات و بانکها بهاء خدمات پ ماند 12
 

 ها )کاربریها( مشمول بهاء خدمات پسماند طبق تعرفه مربوطه خواهند بود.باشند. سایر استفادهها و تکایا از پرداخت بهاء خدمات پسماند معاف میکاربریهای مذهبی ساختمانهای مساجد، حسینیه :1تبصره 

 باشند.   از پرداخت بهاء خدمات پسماند معاف می مشروط به رعایت قانون پسماند و تفکیک زباله از مبدأ، مدارس دولتی :2ره تبص

 گردند.واحدهای تجاری و مسکونی فاقد صنف یا سکنه مشمول پرداخت بهاء خدمات پسماند نمی :3تبصره 

نامه رفاهی یافته طبق آیینآنها از محل بن تخصیصبهاء خدمات پسماند یکباب منزل محل سکونت فعلی  رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی(اعم از کلیه کارکنان و پرسنل شهرداری فردوس )برای  :4تبصره 

 د.گردپرداخت می



 18صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

      فصل دهم: متفرقه ی

 000/60 000/50 هر خودرو   حق پارکینگ جه  پارکها 1

 000/60 000/50    استعالم عوارض خودرو 2
 



 19صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

  
فصل یازدهم: وسائط نقلیه معاف از عوارض سالیانه  ک

 شهرداری

    

 انواع کامیون و یا کامیون جرثقیل و یا کامیون  1

 000/500/2 000/000/2  تن 40با تناژ باالتر از  1

 000/800/1 000/500/1  تن 40تا  20با تناژ  1

 000/500/1 000/200/1  تن 20تا  10با تناژ  1

 000/300/1 000/000/1  تن 10تا  7با تناژ  1

 000/100/1 000/900  تن 7تا  4با تناژ  1

 خودرو حمل بار  

 000/000/1   تن 1تا  1

 000/500/1   تن 5/3تا 1 1

 000/000/2   تن 6تا 5/3 1

 000/000/3   تن به باال 6از 1

2 
 انواع وان  تک کابین

 

 000/400 000/300  تن 4در با تناژ کمتر از سیلن 4کمتر از  1

 000/500 000/350  تن 4سیلندر با تناژ کمتر از  4 1

 000/600 000/500  تن 4سیلندر با تناژ بیشتر از  4 1

 000/900 000/750  سیلندر با هر تناژ 4بیش از  1

 انواع اتوبوس 3
شمسی و  1380میالدی و  2001مدل  1

 باالتر
 000/800/1 000/300/2 

شمسی و  1379میالدی و  2000مدل  1

 ترپائین

 000/500/1 000/800/1 

 انواع مینی بوس 4
شمسی و  1380میالدی و  2001مدل  1

 باالتر
 000/000/1 000/300/1 

شمسی و  1379میالدی و  2000مدل  1

 ترپائین

 000/800 000/000/1 

 000/800/2 000/300/2   1 انواع لودر و بولدوزر 5

 000/000/2 000/700/1   1 انواع بیل مکانیکی 6

 000/600 000/400   1 سایر وسائط نقهیه 7



 20صحهه:                                                                                                                                                   1401سال  -شهرداری فردوس  مصوبتعرفه بهاء خدمات 

 

 )ریال(1401پیشنهادی  )ریال( 1400 مصوب واحد توضیحات هاتبصره شرح خدمات ردیف

 مهدی روشن                 سیدفرید سعادت قدسی نیا    مهدی آبیار                    هادی واحدی سید مهدی علی پرست
 تأییدیه استانداری 

 

 

 منظور از تناژ عبارت است از مجموع وزن خودرو و ظرفیت بارگیری. :1تبصره 

 گردد.وصول میهای فوق تعرفهنمایند، حساب و گواهی عدم بدهی به شهرداری مراجعه میو بمنظور دریافت تسویه انداز عوارض سالیانه خودرو معاف گردیده 1382ای که از ابتدای سال از وسائط نقلیه :2تبصره 


