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 0011فهرست خدمات شهرداری بروجن برای اجراء در سال   
 ماده صد شهرداریها  11( ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره  1جدول شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه ساختمانی ارزش معامالتی

مترمربع بنا موضوع ارزش معامالتی یک 

 F=B*C*(D+7M)(1+T) ماده صدقانون شهرداریها11تبصره 

 

f= ارزش معامالتییک متر مربع  

B= 1-1ضریب معبر طبق جدول 

 1-2 ضریب اضافه بنا طبق جدول= 

 1-3اعیانی طبق جدول رزش=ا

T= ضریب کاربری طبق جدول- 

 (B )( ضریب معبر1-1جدول شماره) 

 ضریب عرض معبر

 1 متر 8معابر زیر 

 3/1 متر 11متر تا زیر  8معابر   

 54/1 متر 18متر تا زیر  11معابر 

 7/1 متر و باالتر 18معابر 

 (( C( ضریب اضافه بنا1-2جدول شماره) 

 توضیحات ضریب اضافه بنا

1 7/1   سطح

 

 2/2 ارتفاع

 (T )ضریب سطح اشغال (1-3جدول شماره) 

 توضیحات ضریب سطح اشغال

1 14/1 % 06% تا  06

 
 6/1 % 07% تا  01

 8/1 % 86% تا 00

 1/2 %باالتر 87% تا 81

 3 % و باالتر80

 (D ارزش اعیانی)ضریب  (1-5جدول شماره) 

 ارزش اعیانی نوع اعیانی براساس نوع مصالح

121111 

111111 

81111 
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 0011شهرداری بروجن برای اجراء در سال  فهرست خدمات

 )قیمت پایه( 1-4جدول 

 ماده صد شهرداریها 11موضوع تبصره  پارکینگ( ارزش معامالتی  1-6جدول شماره )

 محاسبه می گردد . 2/1با ضریب  1511عوارضات سال  18جدول شماره ارزش معامالتی کمبود پارکینگ بر اساس 

ریال و مازاد بر  0744بدون مجوز ساخته شده یا دارای اضافه بنا می باشند متراژ در تراکم از قرارهرمتر مربع 76(کلیه ساختمانهایی که قبل از سال 1

 ریال محاسبه و دریافت می گردد . 00444مربع تراکم از قرار هر متر 
 ریال می باشد.  77444مبلغ  70-67ریال و از سال  07444ساخته شده اند  76-67(ارزش معامالتی جهت ساختمانهایی که ازسال 0
ریال می باشد و بعد از  07444لتها ریال و سایر اسک 07444ازالحاق به شهر بروجن برای اسکلت بتنی و فلزی  قبل صادقیه شهرک جهت معامالتی (ارزش0

 الحاق براساس تعرفه موجود .
 قابل وصول می باشد. پرداخت(کلیه عوارضات متعلقه براساس تعرفه سال 0

  بها خدمات رفع سد معبر (2جدول شماره )

 توضیحات نحوه محاسبه خدمات

 جریمه سد معبر در پیاده روخیابانها ،کنار معابرو...
که جمع آوری شده(توسط  )بسته به اجناسی

 دستفروشان و طبق نظر کمیته و مامورسدمعبر
 ريال  0444444و حداكثر  044444حداقل 

(اخذ بهای خدمات مندرج در این  1
جدول بر اساس گزارش کتبی واحد 
 خدمات شهری بوده و پس از

 وصول اجناس عودت خواهد شد.
(در خصوص تخلیه مصالح مامور 0

ف است ساختمانی شهرداری موظ
چنانچه شخصی بیش از متراژ مجاز 
در معابر مصالح تخلیه نموده ، ضمن 
اخطار کتبی به مالك جهت جمع 
آوری ، متراژ دقیق اشغال شده را 
جهت درج در پرونده به بایگانی 
اعالم نماید بدیهی است در اولین 
مراجعه مالك به شهرداری جریمه 
سدمعبر غیرقانونی از مالك به تعرفه 

 داخت وصول خواهد گردیدسال پر

 ريال 00444 در انبار هر روز نگهداری اجناس

جریمه سد معبر ناشی از تخلیه مصالح 
 ساختمانی در معابر شهر

متر به  14در معابر تا 
 روزانهازاء هر متر مربع 

 ريال 04444

متر به ازاء  17در معابر تا
 روزانه هر متر مربع

 ريال 00444

 متروباالتر16در معابر 
 به ازاء هر متر مربع

 روزانه
 ريال 00444

از  سهزینه بارگیری نخاله های ساختمانی پ
 اخطار به مالك

 ريال0004444 وانت نیسان

 ريال 0004444 خاور
        ريال0044444 کمپرسی

بها خدمات تخلیه نخاله ساختمانی در جایگاه 
 اختصاص یافته

                   ريال 04444 وانت 

                            ريال 04444 خاور

 ريال                60444 کمپرسی

                       فرماندار بروجن                               شهردار بروجن                               رئیس شورای اسالمی شهر بروجن          

 ملکی                                     حمزه علی ولییان                                             ابوالقاسم منصوری مسعود

 توضیحات قیمت پایه کاربری
 ضروریست.0(در محاسبه ارزش معامالتی رعایت قیمت پایه و بند1 ریال 1781111 بانکها و موسسات مالی و اعتباری

به دست آمده از قیمت پایه در  ( چنانچه طبق فرمول ارزش معامالتی عدد0
 ریال اضافه از قیمت پایه 144444کاربری باالتر باشد به ازاءهر هر
می  قیمت پایه به قیمت پایه اضافه و مالک محاسبه ارزش معامالتی0%

 باشد.
 

 ریال 1461111 تجاری

 ریال1541111 خدماتی و اداری

ریال1111111 مسکونی  

 ریال 611111 آموزشی درمانی وورزشی و فرهنگی وهتل و اماکن گردشگری

 ریال 321111 ومذهبیبیمارستانها
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 0011هرست خدمات شهرداری بروجن برای اجراء در سال ف

 بها خدمات ماشین آالت ( 3جدول شماره )

 توضیحات بها خدمات انواع ماشین آالت

ساعت تعیین  14قیمت دستگاهها برای حداقل – 1 ریال 2811111هرساعت  گریدر
ساعت مورد نیاز  14گردیده است چنانچه کمتر از 

 .گردد  %به این قیمتها اضافه می04باشد 
چنانچه قرار باشد دستگاهها به خارج از شهر -0

بروجن انتقال یابد به ازاء هر کیلومتر بایستی 
 ریال پرداخت نمایند. 104444مبلغ 

ماشین آالتی که مختص مدیریت بحران -0
است مشمول این تعرفه نبوده و شهرداری حق 

 اجاره دادن آنها را ندارد.

 ریال 2811111هرساعت  D7بلدوزر

 ریال 1511111هرساعت  غلطك

 ریال 1811111هرساعت  بیل مکانیکی

 ریال 2111111هرساعت  کامیون ده چرخ

 ریال 1811111هرساعت  چرخ 7کامیون 

 ریال 2811111هرساعت  بزرگ لودر

 ریال 2111111هرساعت  کوچك لودر

 ریال 1811111هرساعت  باالبر

 آمبوالنس

ریال 1341111هر ساعت  فینیشر

 ریال 2111111هرساعت  بیل بکهو
 

 ( بها خدمات حفاری5جدول شماره )

 توضیحات بها خدمات انواع حفاری

در خصوص حفاری ادارات و شرکتهای (1 ریال 00444هر متر طول معابر خاکی
طبق آخرین فهرست بهای حفار تعرفه 

واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار 
محاسبه و وصول  شهری حفاری در معابر

 .گردد

 

 ریال140444هر متر طول معابر زیرسازی شده

 ریال 000444هر متر طول درجه یكو کمتر متر  7معابر آسفالت با عرض 

 ریال 060444هر متر طول درجه دوو کمتر  متر  7معابر آسفالت با عرض 

 ریال 010444هر متر طول درجه سهو کمتر متر  7معابر آسفالت با عرض 

 ریال 007444هر متر طول درجه یكو کمتر متر  10معابر آسفالت با عرض 

 ریال 777444هر متر طول درجه دوو کمتر متر  10معابر آسفالت با عرض 

 ریال 044444هر متر طول درجه سهو کمتر متر  10معابر آسفالت با عرض 

 ریال1060444متر طول هر درجه یكو کمتر  متر 17معابر آسفالت با عرض 

 ریال 770444هر متر طول درجه دوو کمتر  متر 17معابر آسفالت با عرض 

 ریال640444هر متر طول درجه سهو کمتر  متر 17معابر آسفالت با عرض 

 ریال 1070444هر متر طول یك متر درجه 17معابر آسفالت با عرض بیش از 

 ریال 1164444هر متر طول دو متر درجه 17معابر آسفالت با عرض بیش از 

 ریال 707444هر متر طول سه متر درجه 17معابر آسفالت با عرض بیش از 

                       فرماندار بروجن                               شهردار بروجن                               رئیس شورای اسالمی شهر بروجن          

 مسعود ملکی                                     حمزه علی ولییان                                             ابوالقاسم منصوری
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 0011فهرست خدمات شهرداری بروجن برای اجراء در سال 

 پسماند(بها خدمات 4جدول شماره )

 توضيحات بها خدمات پسماند اعياني )ريال( نام کاربری فيرد

تبصره: حداكثر بهاي  مساحت اعیانی3011*  1
خدمات زباله جهت 
 هر واحدهاي

 0111111مسكوني  
 گردد. ريال تعيين مي

 

 برابر نرخ مسکونی 4/1  2

 برابر نرخ مسکونی 2  3

 برابر نرخ مسکونی 4/1  4

 برابر با نرخ مسکونی  5

6 
 

 برابر نرخ مسکونی 4/1

7 
 

 برابر با نرخ مسکونی

جمع آوری زباله از فروشگاههای بزرگ  هزینه 8
 کوثرو...،نظیر رفاه

 ریال 42111111سالیانه 

 ریال6411111سالیانه  هزینه جمع آوری زباله از حجره های میدان میوه 9

 ریال1871111 تخلیه یك ماشین وانت در جایگاه تخلیه زباله 11

 ریال2121111 تخلیه یك ماشین متوسط در جایگاه تخلیه زباله 11

 ریال2581111 تخلیه یك ماشین سنگین در جایگاه تخلیه زباله 12

 آماده سازی جهت بافت فرسوده شهری  خدمات (6جدول شماره )

  L1*a+4.0*L0*b+4.0*L0*c+4.0+L0*d*4.0)  074444*(فرمول آماده سازی                   

 وصول گردد .% 04جهت ساختمانهای دوواحدی وکمتر با ضریب  -1
 dوcوbو a برها =-0

0- L1,L0,L0,L0 . عرض معابر که ملك به آنها بر دارد 
 قیمت تمام شده آماده سازی مالک عمل می باشددر صورت نیاز این تعرفه صرفا در خصوص بافت فرسوده می باشد و سایر موارد *

 

                

شهردار بروجن                               رئیس شورای اسالمی شهر بروجن                                 فرماندار بروجن                               

 مسعود ملکی                                     حمزه علی ولییان                                             ابوالقاسم منصوری
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 0011ای اجراء در سال فهرست خدمات شهرداری بروجن بر

 ( بهای خدمات استرداد وجه واریزی به حساب شهرداری78جدول شماره)        

 مبلغ             

 عنوان

 ارقام بعدی میلیون ریال سوم یکصدتا  میلیون ریال دوم یکصدتا  میلیون ریال اول یکصدتا 

 %2     %6 %8 %11 مبلغ کارمزد

 کسر کارمزد کلیه پرداختی های واریزی توسط ذی نفع مسترد خواهد شد :تبصره : در موارد ذیل بدون 
 الف ( ابطال پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی

 ب(قبل از صدور پروانه ساختمانی ذینفع تقاضای استرداد وجه پرداختی یا کاهش زیربنا  را بنماید.
 از زلزله وطوفان و آتش سوزی ب(عدم امکان احداث ساختمان بر اثر حوادث غیر مترقبه ناشی 

 ج(وقوع اشتباه در محاسبه عوارض 

 بها خدمات آسفالت و ...(8جدول شماره)         

 نحوه محاسبه)ریال( بها خدمات ردیف

 311111 با حمل  فروش هر مترمکعب خاک زراعی 1
 211111 با حمل  فروش هر مترمکعب مخلوط 2

 511111 فروش هر مترمکعب بیس 3
با توجه به متغییر بودن قیمتها قیمت هر تن آسفالت و حمل و  فروش و حمل و پخش آسفالت 5

 .توسط واحد عمرانی محاسبه و اخذ گردد. پخش آن در زمان انجام 

 (بهای خدمات آرامستان0جدول شماره ) 

 توضیحات )ریال(بها خدمات  نوع خدمات ردیف

دارای گواهی از اداره بهزیستی و کمیته امداد افرادی که -1 7411111 فروش هر حفره قبر 1
باشند  مبنی بر تحت پوشش بودن این افراد در این ارگانها می

از پرداخت هزینه قبر معاف می باشند بدیهی است این 
معافیت در صورتی است که شخص تحت پوشش فوت نموده 

 گردد. باشد و شامل معافیت از هزینه پیش خرید قبر نمی
معرفی با % هزینه قبر 04خانواده شهدا از پرداخت و جانبازان-0

 باشند. معاف میبنیاد شهید 
 حفره می باشد. 0سقف پیش فروش مزار -0

 سقف پیش فروش قبر دو طبقه دو حفره می باشد.-0
افرادی که اعضا بدن آنها اهدا می گردد از پرداخت هزینه -0

 و سردخانه و آمبوالنس معاف می قبرتغسیل و تکفین و 
 باشند.

 12111111 پیش فروش هر حفره قبرتا یك حفره 2

 23111111 پیش فروش هر حفره قبرمازاد بر یك حفره 3

 14111111 حفره قبر دو طبقههر فروش  5

 22111111 حفره قبر دو طبقههر پیش فروش  4

 1111111 شوند( صی که در آرامستان بروجن دفن میتغسیل)جهت اشخا 6

 1111111 شوند( صی که در آرامستان بروجن دفن میاشخا )جهتتکفین 7

 1811111 شوند( صی که در بروجن دفن نمی)جهت اشخاتغسیل 8

 1811111 شوند( صی که در بروجن دفن نمی)جهت اشخاتکفین 0

 101111 هزینه نگهداری میت در سردخانه به ازاء هر شب 

  1111111 حوله در صورت درخواست هر قطعه 

                       فرماندار بروجن                               شهردار بروجن                               رئیس شورای اسالمی شهر بروجن          

 یمسعود ملکی                               حمزه علی ولییان                                     ابوالقاسم منصور
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 0011فهرست خدمات شهرداری بروجن برای اجراء در سال 

 خدمات تعمیرات ساختمان( بها 11)جدول 

  خدماتماخذ و نحوه محاسبه   خدماتنوع  ردیف

1  
برای واحدهای مسکونی به ازاء هر متر 

  مربع
  % از عوارض زيربنا طبق تعرفه مربوطه01

2  

 

برای واحدهای تجاری و بانکها و 
مالی و اعتباری به ازاء هر متر موسسات 

  مربع

 نام معبر
تعميرات داخلي بدون 

 تعويض درب و نما

تعميرات داخلي و تعويض 
 درب و نما

نصب گاوصندوق زيرزميني 
وتعميرات بدون تغيير در 
سقف سازه ايي و ستون و 

 بدون مقاوم سازي

طالقاني از ميدان انقالب تا 

 چهارراه فردوسي
 ريال 0111111مربع هرمتر

 01111111مربع هرمتر ريال 0011111مربع هرمتر

 ريال

خرداد از ميدان معلم تا بلوار 00

 شهدا

 ريال 0111111مربع هرمتر ريال 0111111مربع هرمتر ريال 0111111مربع هرمتر

بلوار بوعلي و ملت و خيابان 

ميدان عبادت  زكاشاني و حافظ ا

 01تا ميدان شهرداري و خ 

اميركبير و رازي و  وشهريور 

 شترخون

 0111111مربع هرمتر

 ريال

 0011111مربع هرمتر

 ريال

 0111111مربع هرمتر

 ريال

 بلوار مدرس و كوچه شمس 
 0111111مربع هرمتر

 ريال

 0111111مربع هرمتر

 ريال

 1111111مربع هرمتر

 ريال

 ساير معابر
 011111مربع هرمتر

 ريال

 101111مربع هرمتر

 ريال

 0111111مربع هرمتر

 ريال

3  

واحدهای آموزشی ، ورزشی،  برای

مذهبی، پزشکی، بهداشتی، درمانی و 

 به ازاء هر متر مربع  سایر
 % از عوارض پذيره طبق تعرفه مربوطه01

 2011کشتار دام جهت اجراء در سال بها خدمات -(21جدول )

 خدماتماخذ و نحوه محاسبه  خدماتنوع  رديف

 ریال 81111 کشتار دام سبك هر رأس گوسفند ، بز ، میش و...  1

 ریال  201111 کشتار دام سنگین هررأس   2

 ریال 34111 پیش سرد دام سبك هر راس 3

 ریال 61111 پیش سرد دام سنگین هر راس 4

بروجن                               رئیس شورای اسالمی شهر بروجن                                 فرماندار بروجن                               شهردار 

 مسعود ملکی                                     حمزه علی ولییان                                             ابوالقاسم منصوری


