
 79لیست بهای خدمات شهرداری تویسرکان در سال 

 
 .نرخ تعرفه پیشنهادی جهت کارکرد ماشین آالت به شرح جدول زیر می باشد

 
 . به شرح جدول زیر می باشدشهرداري در داخل شهر تعرفه کارکرد ماشین آالت 

 (ریال)تعرفه واحد شرح ردیف

 088888 ساعت لودر 1

 1800000 ساعت گریدر 2

 708888 ساعت مینی لودر 3

 1200000 ساعت غلطك ویبره 3

 800000 ساعت کمپرسور 4

 088888 سرویس خاک هاي مازاد بدون بارگیريکامیون جهت بارگیري وحمل  0

 408888 سرویس هاي مازاد بدون بار گیري نیسان جهت بارگیري وحمل خاک 0

وخارج از  ماشین آالت فقط در محدوده داخل شهر می باشد خدماتاي اسالمی شهر الزم به ذکر است با توجه به اینكه ماشین آالت شهرداري در داخل شهر فعالیت می نمایند و طبق مصوبه شور
 .محدوده خدماتی ارائه نمی گردد

 008888 سرویس بدون بارگیري (کمپرسی 711خاور و )حمل نخاله ساختمانی  0

 1088888 سرویس سطح شهر( لیتري با بنز 10888تانكر ) فروش هر تانكر آب  7

 1288888 سرویس سطح شهر( لیتري با بنز 14888تانكر ) آب  فروش هر تانكر 18

کیلوومتر عوالوه    0محدوده شهرتا خارج از ( لیتري  10888)فروش هر تانكر آب  11
 بر قیمت سطح شهر

 0888888 سرویس

 38کیلومتري و حوداکرر توا    0بعد از شعاع ( لیتري  14888)فروش هر تانكر آب  
 کیلومتري

 2088888 سرویس

 06666 مترمكعب توسط وسایل نقلیه شخصی( بدون حمل)فروش آب  12
 006666 تن بدون بارگیري وحمل فروش هر تن بیس 14

 .با لودر ومینی لودر است که نرخ تعرفه آن ها مشخص است و در صورت بارگیري به نرخ هاي مصوب حمل اضافه می شود...نیسان و-بارگیري کامیون، خاور :تبصره

 

 



 

 

 

 
 .به شرح زیر محاسبه ودریافت می شود 0317عوارض سازمان حمل ونقل عمومی در سال  تعرفه

 (ریال)نحوه محاسبه شرح عوارض ردیف

 سالیانه 008888 عوارض کسب تاکسی و آژانسها 0

 هر نوبت  308888 (هر دو سال یكبار) مالكین هزینه صدور و تمدید کارت تاکسیرانی 2

 هر نوبت  308888 (هر بار) مالكین انه بهره برداري تاکسیرانیهزینه صدور و تمدید پرو 3

  ثمن معامله سازماناز هر طرف طبق  ٪90/1 توسط مرکز معامالت تاکسیرانی باقولنامه هزینه خرید و فروش تاکسی 4

 3248888 هزینه تبدیل به احسن هر دستگاه تاکسی فرسوده  5

 288888 پراید -عوارض سالیانه تاکسی پیكان  0

 288888 ، سمند و سایر خودروهاي خطی بین شهري RDعوارض سالیانه تاکسی پژو ،  7

 208888 هزینه آزمون شهرشناسی براي هر بار 0

 هر دستگاه  0888888 هزینه تبدیل خودرو خط ویژه به پالک تاکسی شهري 1

 ماهیانه 308888 عوارض ماهیانه مال االجاره خطوط مینی بوس 06

 از هر طرف طبق قیمت کارشناسی ٪0/3 و انتقال مینی بوس هر دستگاه  نقل 00

 درآمد ناشی از تبلیغات  ٪28 فاده تبلیغاتی از مینی بوس عوارض است 02

 درآمد ناشی از سرویس دربستی مینی بوس ٪10 با هماهنگی سازمان( سرویس دربستی )اقدام به حمل مسافر  03

 08888888 (یك بار)شماره جدید حق االمتیاز واگذاري تاکسی 04

آژانووس هوواس تاکسووی -مینووی بوووس هوواي اجوواره اي-هزینووه نقوول وانتقووال تاکسووی هووا 05
 (هردستگاه)تلفنی

0888888 

 08888888 (هرخط)خطوط مینی بوسرانیحق االمتیاز واگذاري  00

 20888 هزینه واگذاري سهام شرکت هاي حمل ونقل مسافر به ازاي هر سهم 07

 سالیانه 088888 بر ماشین هاي تعلیم رانندگی به ازاي هر دستگاه عوارض 00

 سالیانه ریال 088888 هزینه صدور وتمدید پروانه وانت،نیسان 01

 ریال سالیانه008888 هزینه صدور وتمدیید کارت تردد شهري وانت ،نیسان 26

 سالیانه008888 عوارض کسب وانت ونیسان 20



 بهاي بلیط٪0 عوارض بر بلیط مسافربري 22

 سالیانه488888 مینی بوس پروانه بهره برداري وتمدیدهزینه صدور 23

 ریال38888888 هزینه نقل وانتقال امتیاز تاکسی از روستا به روستاي حومه براي یك بار 24

 ریال سالیانه 088888 هزینه صدور وتمدید کارت تردد شهري مینی بوس 25

 1388888 آژانس درروستاهزینه کارشناسی جهت افتتاح  20

 308888 از طریق اینترنت( ...صی ، تبدیلی وشخ)ا تاکسی ها-هزینه ثبت نام مسافربره 27

 308888 هزینه ثبت نام وانت بار ونیسان در سایت مربوطه 20

 کل حق سرویس% 18 هزینه برچسب سرویس مدارس 21

 308888 هزینه ثبت نام رانندگان جهت بیمه 36

 9888888 نقل وانتقال تاکسی در خطوط شهريهزینه  30

 سالیانه 088888 هزینه صدور وتمدید کارت تاکسیرانی کمكی 32

 سالیانه 088888 هزینه صدور وتمدید پروانه بهره برداري کمكی 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 :به شرح جدول ذیل می باشد 1379قانون شهرداري ها در سال  188ماده  11ارزش معامالتی ساختمان ها موضوع تبصره 
 

ه تغییر دربناي آن نمایند توسط موامورین شوهرداري از   در صورتی که مالكین امالک واقع در محدوده وحریم قانونی شهر بدون اخذ مجوز از شهرداري نسبت به احداث بنا یا افزایش متراژ یا هر گون
در صورتی که راي کمیسیون به اخذ جریمه باشد، با توجه به مفاد تبصره هاي ذیل  ،تصمیم گیري به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد عملیات ساخت وساز آنان جلوگیري خواهد شد وپرونده جهت

 . شود قانون شهرداري هاو با توجه به ارزش معامالتی ساختمان نسبت به تعیین مبلغ جریمه اقدام می 188ماده 

 .از پرداخت جريمه ساختمان معاف مي باشند 1/1/1398ساختمان هاي مسكوني احداثي قبل از

افوزوده موی   p0/1– 23توا   1با این توضیح که به ارزش معامالتی بنودهاي  .به شرح جدول زیر می باشد 1379قانون شهرداري ها در سال  188ماده  11ارزش معامالتی ساختمان ها موضوع تبصره 
 .(تعرفه عوارض سال جاري می باشد 1میمه ارزش محاسباتیهر متر مربع عرصه به شرح ض p که)شود

 (1379سال((ریال) اعیانی ارزش معامالتی به ازاي هر متر مربع نوع ساختمان ردیف

 1200000 (اسكلت،دیوار،سقف)تمام بتن ساختمان:الف 0

 1000000 ساختمان هاي اسكلت بتنی واسكلت فلزي:ب 2
 800000 ساختمان هاي آجري 3

 650000 سوله 4

 400000 ایر ساختمان هاس 0

ساختمان هاي خالف ساز بدون پروانه تا حد تراکم مجاز وسطح  0
 اشغال مجاز 

35000000 

و عدم  در صورتی که مالك پس از اخذ پروانه نسبت به حذف پارکینگ 9
 .اقدام  نماید احداث آن

5000000 

نماید ولی طبق تامین  ی که مالك پارکینگ مورد نیاز رادر صورت 0
 .باشدکسر پارکینگ  ضوابط داراي

1200000 

 .نیم طبقه تجاري وانباري تجاري نصف تجاري و انباري مسكونی نصف مسكون محاسبه می گرددجهت محاسبه ارزش معامالتی  7
 .التی اعیانی استفاده می گرددجدول ارزش معام 4جهت محاسبه ارزش معامالتی اعیانی ساختمان هاي انبار،کارگاه وتوقف گاه از ردیف  18

00 
 

 .جدول ارزش معامالتی اعیانی مالک عمل می باشد 4قیمت مندرج در ردیف %48جهت محاسبه ارزش معامالتی اعیانی سالن هاي پرورش دام وطیور وآبزیان،



02 
 

به قیمت هر متر (عرصه ملك قرار گرفته است حاسبتیکه مبناي محاسبه ارزش م) ربوطههر متر مربع عرصه معبر م محاسباتی باالترین ارزشبرابر 0/1جهت محاسبه ارزش اعیانی امالک 
 .مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معامالتی اعیانی اضافه ومبناي محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد

به ارزش اعیانی که %10طبقه پنجم به باال و مشروط به داشتن آسانسور به ازاي هر طبقه باالتراز (بدون احتساب زیر زمین وپیلوت)طبقه 4در ساختمان هاي مسكونی واداري بیش از  03
 .فوق تعیین می گردد اضافه می شود 0و 0مطابق بند یك تا 

 .می شود درصد به ارزش اعیانی که مطابق بندهاي فوق تعیین می گردد اضافه 28وامالک اداري وخدماتی  درصد 38در امالک تجاري و صنعتی 04

 .در محاسبه ارزش اعیانی امالک،مشاعات ساختمان جزءاعیانی محسوب نمی شوند 05

05 
 

 ..براساس قانون مبناي محاسبه جریمه ساختمان براساس ارزش معامالتی سال احداث بنا می باشد

 (1379سال((ریال)ارزش معامالتی به ازاي هر متر مربع  

 4000000 طبقه وبیشتر 4هاي  عدم اجراي آسانسور در ساختمان 00

حذف پله ,به ازاء هر طبقه(متر 7/8حداقل عرض خالص راه پله )کاهش عرض راه پله به ازاء هر سانتی متر 07
 هر سانتی متر                                                                                  فراروحذف راه پله در زیرزمین به ازآء

200000 

 7000000 چاه نیمه عمیق با موتور پمپ 00

 5000000 چاه نیمه عمیق بدون موتور پمپ 01

 30000000 چاه عمیق با موتور پمپ 26

 17000000 چاه عمیق بدون موتور پمپ 20

 6000000 دیوار کشی براي محصور شدن زمین 22
مالتی سال وقوع تخلف محاسبه ومالك عمل در تعيين جرایم ساختمانی قرار گيرد در زیر جدول ارزش معامالتی تا پایان سال با توجه به اینكه جریمه ساختمانی می بایست براساس ارزش معا

 .به شرح زیر تعيين می گردد 0315
 1395شهرداري ها تا پایان سال  قانون 066ماده  00ارزش معامالتی موضوع تبصره 

 
ردی
 ف
 

 
 نوع ساختمان

 
 شرح

 
ت لغای 0376ازسال 

0374 

 
لغایت  0375ازسال 

0371 

 
لغایت  0306ازسال 

0304 

 
لغایت  0305ازسال 

0301 

 
لغایت  0316ازسال 

0315 

 
بر اساس قيمت مصوب سال 

0310 
 حداقل

 (ریال)

 حداكثر
 (ریال)

 حداقل
 ریال)

 حداكثر
 (ریال)

 حداقل
 (ریال)

 حداكثر
 (ریال)

 حداقل
 ریال)

 حداكثر
 (ریال)

 حداقل
 (ریال)

 حداكثر
 (ریال)

 حداقل
 (ریال)

 حداكثر
 (ریال)

0  
ساختمان با هر 

نوع 

سقف  5تا 
(بتنی وفلزي)  

00666 307666 72666 433666 07666 526666 001666 704666 515666 3576666  - -

2 



فلزي )اسكلت
 (بتنی تمام بتن

سقف به  5از 
بتنی )باال

 (وفلزي

72666 433666 05666 506666 062666 002666 020666 705666 506666 3606666 - - 

 
3 

ساختمان هاي 
 قدیمی

آهن –آجري 
 ونيم طبقه

50666 360666 51666 357666 00666 460666 70666 451666 460666 2440666 - - 

آشيانه وسایر  4
 ساختمان ها

سوله ،قوطی 
 وایرانيت

27666 003666 32666 014666 37666 224666 50666 360666 360666 0030666  - -

- -  1435666 0216666 425666 05666 460666 02666 346666 00666 201666 50666 دیوار كشی محوطه سازي 5

 
0 

تجاري،مسكونی 
 واداري

عدم احداث 
 پاركينگ

304666 720666 420666 057666 470666 152666 506666 0626666 3606666 0026666  - -

7 
 

تجاري،مسكونی 
 واداري

- -  3606666 0536666 0626666 506666 152666 470666 057666 420666 720666 304666 كسر پاركينگ

کال خالف  انواع ساختمان 0
بدون )ساز 

پروانه تا حد 
 (تراکم مجاز

5156666 515666

6 
040666

6 
040666

6 
006666

6 
006666

6 
056666

6 
0566666 3045666

6 
3045666

6 
 
 
 

 - -

 .اري تجاري و نيم طبقه تجاري  نصف جریمه تجاري،و جریمه انباري مسكونی نصف جریمه مسكونی می باشدجریمه خالفی انب

 .كه به تصویب شوراي محترم اسالمی شهر تویسركان رسيده است می باشد 0310بر مبناي ارزش معامالتی مصوب سال  0310ارزش معامالتی امالك احداثی در سال :0تبصره 
 . خواهد بود 0376احداث شده باشند  براساس ارزش معامالتی امالك تجاري احداثی در سال 0376مالتی امالك تجاري كه  قبل از سال ارزش معا:2تبصره 
 .مالك تعيين جریمه می باشد 0317در صورتی كه عدم احداث پاركينگ بعد از پایان كار باشد یا جدید حذف شده باشد ارزش معامالتی سال :3تبصره 

 
 :عيين قدمت ساختمان هانحوه ت

 .ط به برگه هاي ممیزي امالکبراساس سوابق موجود در پرونده نوسازي مربو-1
 .براساس سوابق موجود در پرونده کسب وپیشه-2
 .بر اساس زمان صدور پروانه ساخت وگزارش پیشرفت فیزیكی ارائه شده از طرف نظام مهندسی-3
 .بر اساس نوع ساخت ونوع مصالح مصرفی-4
 ...و سند مالكیت و...قبوض آب و برق و:ر اساس اسناد ومدارک ارائه شده از طرف مالك ،مانندب-0
 .بر اساس اخطاریه صادره از طرف پلیس ساختمانی-0



 .بر اساس سوابق موجود در پرونده هاي تخلفات قبلی-9
 ...بر اساس سوابق استعالم هاي صادره براي نقل وانتقال امالک وبانك وادارات و-0
 .بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلی-7


