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 ستندات قانوني وضع عوارض و بهای خدمات و سایر مستندات قانوني مرتبط با آن  :م

 

 :1346آیين نامه مالي شهرداریها مصوب 

ت و سایر درآمدهایي ي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمایاههر شهرداري داراي  تعرفه  -30ماده 

كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصيل مي شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا 

یا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در  ،بهاي خدمات جدیدي كه وضع و تصویب مي گردد

 تعرفه مذكور منعكس مي شود .

 

 يالت، وظایف و انتخابت شوراهای اسالمي کشور:قانون تشک

 وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است : -71ماده 

 تصویب آیين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعایت دستور العمل هاي وزارت كشور . -9

زان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و مي – 16

 مي شود.  كه از سوي وزارت كشور اعالم

توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعایت آیين نامه مالي و معامالت  تصویب نرخ خدمات ارائه شده – 26

  شهرداري ها .

وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمد ( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به 27/8/1386) اصالحي  -77ماده 

هاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزینه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آیين نامه مصوب هيأت وزیران 

  اقدام نماید.

وزارت كشور قابل وصول است . وزیر كشور مي تواند در هر مقطعي به ، یك ماه پس از ارسال هر مصوبه عوارض –بند 

  كه وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

 

 1387قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 

آنها در ، كه تكليف هت وضع هر یك از عوارض محلي جدیدشوراهاي اسالمي شهر و بخش ج -1تبصره -50ماده 

اجراء در سال بعد ، تصویب و ه هر سال براي رد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماموظفند موا ،این قانون مشخص نشده است

  عمومي نمایند. اعالن

قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف یا معافيت از پزداخت عوارض و یا وجوه به شهرداریها و  -3تبصره -50ماده

   دهياریها ملغي مي گردد.
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 تعاريف :

 . عبارتست از دستورالعملي كه به استناد موارد فوق االشاره تهيه و تنظيم گردیده است :ی خدمات تعرفه بها

p( منظور از :p یا قيمت منطقه اي ، ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي ) دفترچه تنظيمي این

                                     )پيوست دفترچه بهاي خدمات مي باشد(             .مي باشد 1400شهرداري براي سال

K:  تعيين مي گردد ضریبي است كه در تعرفه هاي مختلف با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شوراي اسالمي شهر . 

عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و یا خانواده ساخته مي شود و شامل اتاق ،  یك واحد مسكونی :

 الزم ميباشد. آشپزخانه و سرویس هاي

شوراي عالي شهرسازي و معماري  10/3/1389تعاریف و اصالحات بكار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ 

 در خصوص طرح تدقيق تعاریف و مفاهيم كاربري هاي شهر مي باشد .

 
 موارد ذيل در كليه تعرفه هاي بايستي رعايت شود :

و بهاي  پيشنهاد شهرداري حداقل تعرفه مبناي محاسبه عوارض شوراي شهر مي تواند در موارد خاص با -1

 را تعيين نماید.  خدمات

هيأت عمومي  3/2/85مورخ  48و همچنين دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  -2

روز محاسبه و اخذ  ، عوارض متعلقه به نرخساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف پس از وصول جرائم اداري دیوان عدالت

 خواهد شد.

 77، كميسيون موضوع ماده اتمرجع رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدم -3

 قانون شهرداري است. 

 عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است . -4

هرداري متحمل مي شود در صورتي كه نرخ روز از با توجه به اینكه تعرفه بهاي خدمات هزینه اي است كه ش -5

 موارد مندرج در تعرفه بيشتر باشد مالک عمل نرخ روز خواهد بود.

 ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداری و شورای شهر.-
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   1ردیف

 زمینارزش افزوده اقتصادی ناشی از قطعه بندی  

 

 محاسبه عوارضماخذ ونحوه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

  P18× مترمربععرصه با کاربری مسكونی به ازاءهر قطعه بندیعوارض  1

 P50× عرصه با کاربری تجاری به ازاءهر مترمربع قطعه بندیعوارض  2

 P30× عرصه با کاربری صنعتی به ازاءهر مترمربعقطعه بندی عوارض  3

 P25× هرمترمربع عوارض قطعه بندی عرصه باکاربری اداری وساير به ازاء 4

 مذکور 4الی  1رديف  %100معادل  عوارض افراز عرصه 5

 
 توضیحات:

قانون ثبت اسناد و امالک کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان  148و  147کلیه امالکی که باستناد مواد  : 1بند 
ت اخذ نموده اند و عوارض تفکیک و حقوق های فاقد سند رسمی و همچنین قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن سند مالکی

 می باشند. 1ذیل بند   2و  1تبصره قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول 
سال اخذ سند  در صورتی کهیک و با هر مساحت از ملک قطعه بندی/ مجزا گردیده باشد، /1اسنادی که طبق بند : 1تبصره 
اخذ  مترمربع و 500که مساحت ملک باالتر از و در صورتی  طبق جدول فوق عوارض قطعه بندیباشد  28/01/1390قبل از 

باستناد  باشد قدرالسهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی بصورت کامل اخذ خواهد گردید. 28/01/1390سند بعد از 
هرداری، تأمین انواع سرانه ، در صورتی که طبق تأیید و صرفه و صالح شاصالحی قانون شهرداریها 101ماده  4و  3تبصره 

، قدرالسهم شهرداری بر اساس قیمت روز با شهرداری مالک و توافقو امکان پذیر نباشد، پس از درخواست  میسرشوارع و معابر 
 .از مالک اخذ خواهد گردید پس از تصویب شورای محترم شهر طبس زمین و طبق نظریه یک کارشناس رسمی دادگستری

عوارض یک فوق نگردند، /1یک فوق و با هر مساحتی صادر گردیده باشد و مشمول تبصره /1طبق بند : اسنادی که 2تبصره 
 قطعه بندی طبق جدول فوق از متقاضی اخذ خواهد گردید.

کلیه امالکی که دارای سند مالکیت ششدانگ بوده و تقاضای قطعه بندی زمین را ارائه نمایند و مشمول اعمال ماده  : 2بند 
( نگردند، عوارض قطعه بندی طبق جدول فوق از متقاضی اخذ خواهد 28/01/90ی قانون شهرداریها )مصوب اصالح 101

 مترمربع یا کمتر از آن( 500خواست تفکیک یا افراز اراضی با مساحت ر)د گردید.
تقاضای تفکیک/افراز امالکی که دارای سند مالکیت ششدانگ بوده و مساحت آنها بیشتر از پانصد متر مربع باشد و   : 3بند 

 ( می باشند. 28/01/90اصالحی قانون شهرداریها )مصوب  101ئه نمایند، شامل اعمال ماده املک را ار

، در صورتی که طبق تأیید و صرفه و صالح شهرداری، اصالحی قانون شهرداریها 101ماده  4و  3باستناد تبصره  : 1 تبصره
با  مالک و توافقن مورد تفکیک/ افراز، مسیر و امکان پذیر نباشد، پس از درخواست تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمی
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پس از تصویب  ، قدرالسهم شهرداری بر اساس قیمت روز زمین و طبق نظریه یک کارشناس رسمی دادگستریشهرداری
 )درخواست تفکیک یا افراز اراضی( از مالک اخذ خواهد گردید . شورای محترم شهر

یه امالکی که با تائید شهرداری سند اخذ نموده اند و یا دارای سابقه نقل و انتقال با تائید شهرداری داشته باشند کل : 4بند 
 مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از قطعه بندی )تفکیک( زمین نمی باشند.

قل و انتقال قابل وصول و یا پس از عوارض ردیف فوق در هنگام صدور پروانه و پایانکار یا پاسخ هر گونه استعالم و ن : 5بند 
 صدور رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرایم، عوارض مربوطه هم قابل وصول می باشد.

تعریف افزار: چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت داشته باشند هر یک از آنها می توانند نسبت به   : 6 بند
دیگر اقدام نمایند این عمل را در اصطالح حقوقی و ثبتی افراز گویند و در افراز حتماً باید تعداد افراز سهمی خود از سایر مالکین 

 مالکین دو نفر یا بیشتر باشند یا به عبارت دیگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.
ین نظریه هیئت کارشناسی در صورتی که مالک یا شهرداری به نظریه کارشناس رسمی دادگستری معترض باشدمیانگ : 7 بند

 مالک عمل خواهد بود.
اصالحی قانون شهرداری پس از تثبیت و تعیین کاربری های مصوب و قابل تفکیک با رعایت ضوابط  101اجرای ماده  : 8 بند

 شهرسازی قابل انجام می باشد.
ومی و خدماتی اقدام نماید. همچنین شهرداری بایستی برابر طرح جامع و تفضیلی شهر نسبت به تعیین سرانه های عم:  9 بند

برای تعیین سرانه های شوارع و معابر شهرداری باید با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفضیلی شهر نسبت مورد نیاز سرانه را 
باقیمانده زمین گردد،  %25محاسبه نماید. در صورتی که با رعایت ضوابط طرح تفضیلی شوارع و معابر مورد نیاز بیشتر از 

اقدام و همزمان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری را  %25رداری موظف است نسبت به خرید سهم مازاد بر شه
 محاسبه و دریافت نماید. 
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 2 ردیف 

 کسری حدنصاب تفكیک قطعات
 

 مترمربع( ض )هرماخذ و نحوه محاسبه عوار کسری حدنصاب تفكیك برای اراضی زیرنصاب تفكیك مصوب ردیف

 p × s12  متراژ رعایت نشده حد نصاب تفكیك قطعات مسكونی 1

 p × s35  متراژ رعایت نشده حدنصاب تفكیك قطعات تجاری 2

 p × s25  متراژ رعایت نشده حدنصاب تفكیك قطعات اداری و آموزشی 3

 p × s18  متراژ رعایت نشده حدنصاب تفكیك قطعات صنعتی و کارگاهی 4

 p × s8  تراژ رعایت نشده حد نصاب تفكیك اراضی مزروعی و باغاتم 5

 

 توضیحات :

 در تفکیک قطعات می بایست سعی گردد حداقل نصاب قطعات برابر ضوابط طرح انجام گردد. :1بند 
 148و  147اد پاسخ استعالم، صدور پروانه و از امالکی که به استناد مو عوارض فوق در زمان تفکیک، نقل و انتقال و :2بند 

قانون ثبت اسناد و امالک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند و یا پس از صدور رای کمیسیون 
 .عالوه بر جرائم قابل وصول می باشد 100ماده 

یکه پس از تجمیع تردرصو در صورتی که مالک بخواهد ملک خود را تجمیع برابر بند فوق عوارض تجمیع اخذ گردد. :3بند
 یک گردد عوارض فوق اخذ نگردد.کتف
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 3ردیف 

 واحد اضافیارزش افزوده  بهای

 

 
 

 در هنگام صدور گواهی عدم خالف پس از صدور رای کمیسیون ماده صد. نحوه وصول :

 

ن دفترچه قانون شهرداری که در همی ماده صد منظور از ارزش معامالتی ساختمان تبصره یازده تبصره:

 آمده است می باشد.

 

 

            4 فیرد

  احداث سايبان ايرانیتی و غیره در داخل ملک)اعم از پشت بام، حیاط( بهای

 

 
 

 

N     مساحت زيربنا  

 P     قیمت منطقه ای مصوب شهرداری 
 

 توضیحات :

 سايبان جهت پارک خودرو مستثنی میباشد. اثاحد             

 

  نحوه وصول:

 و اخذ آن بصورت سالیانه براساس گزارش مأمور بازديد ساختمانی يا واحد بازرسی و اجرائیات          
 

                5 فیرد

 تعمیر اساسی ساختمان  خدمات بهای

 

  
 نحوه وصول : 

 س درخواست متقاضی، گزارش واحد بازرسی و اجرائیات، گزارش مأمور بازديد ساختمانیبراسا

 . ، کف سازی و ....( نخواهد شد ی)نقاش یداخل اي یجزئ راتیشامل تعم رديف نيا

 

 %   ارزش معامالتی ساختمان 20  

N   ×   P 0.7   بصورت سالیانه 

  زيربنا  × ایقیمت منطقه   25%  
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              6 فیرد 

قانون تعیین ماده واحده  4انجام اقدامات عمران شهری)آماده سازی( کلیه اراضی شهری که در راستای تبصره 

به محدوده شهری اضافه میشوند بر عهده مالكین  1367وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها مصوب سال 

 امالک مذکور میباشد. 

تبصره : در صورتی که اقدامات عمران شهری توسط شهرداری انجام شود بهای خدمات به شرح ذيل دريافت خواهد 

 گرديد.

و در بر  )مسكن ساز( مربوط به زمین هايی که از قبل سابقه ساخت و ساز داشته ت عمران شهریاقدامابهای خدمات 

 شده است. و آماده سازی ايجاددر بازسازی شهر طبس مسكن و شهرسازی شهرداری يا که توسط ه باشندديواقع گرد معابری

 ریال 120.000 مبلغ عرصه مربع متر هر قرار از

 : وصول نحوه

 گردد. اخذ دارد را بنا افزايش يا بازسازی قصد سازه تغییرات يا ساختمان فرسودگی بعلت مالک کهمسكن سازی  امالک از   

         توضیحات :

نگرفته اند  تعرفه نیز قرار 6يف زمین هايی که سابقه ساخت و ساز نداشته و در رد اقدامات عمران شهریبهای خدمات 

  تعرفه محاسبه گردد.  7  دی دارايی رديفبرابر نرخ نزديک ترين بلوک منطقه بن

 

           7 فیرد

سط توو  ندارند تعرفه قرار 6رديف که در  و امالکی اراضی اقدامات عمران شهریبهای خدمات 

 عهده شهرداری میباشد.شهرداری آماده سازی شده يا بر 

 ريال410.000مربع عرصه مبلغ رمتراز قرار ه منطقه بندی دارايی )بشرح ذيل(در بلوک های  امالک واقع (الف

واقع در  حاشیه بلوار شهید رجایی و امالک   45،  44 ،   31،  29،  28،  26،  23،  22،  15،  10،  9،  8،  5،  4 ، 3،  2،  1)بلوک های 

 ( 25،  24بلوک های 

     ريال 360.000صه مبلغ از قرار هر متر مربع عر امالک واقع در بلوک های منطقه بندی دارايی )بشرح ذيل( ب(

بجز حاشیه  25،   24، و امالک واقع در بلوک های  34،  33،  32،  30،  27 ، 19،   18،  17،  16 ،  14،  13،  12،  11، 7  ،6  )بلوک های

  (بلوار شهید رجایی

 ريال 300.000مبلغ از قرار هر متر مربع عرصه  امالک واقع در بلوک های منطقه بندی دارايی )بشرح ذيل(    ج(

 ( 43،  42،  41،  40،  39،  38،  37 ، 36 ، 35،  21،  20)بلوک های 
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 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

آسفالت معابر و هزينه باالی  گذاری و هزينه جدول شبكه معابر منجمله و روسازی با توجه به افزايش نرخ مصالح زير سازی  داليل توجیهی :

 ماشین آالت و دستمزد 

 

  تبصره:

 تعرفه فوق محاسبه گردد. دو برابربرای عرصه های تجاری  ت عمرانی شهریاقدامابهای خدمات 

 نحوه وصول :

  پايانكار و تفكیک مجوز ديوارکشی،،به هنگام درخواست پروانه
امالکی که دارای پروانه قبل از بازسازی شهر طبس  و اقدامات عمران شهریدرصورت نیاز به اخذ  مابه التفاوت بهای  :1تبصره

 درصد مبلغ فوق برابر رديف مورد نظر اخذ گردد. 50 دارند

برابر فهرست  اقدامات عمران شهریرا انجام دهد هزينه  شهرکها اقدامات عمران شهریهرداری بخواهد درصورتی که ش :2تبصره

 سال جاری و يا آخرين فهرست بها موجود توسط واحد عمران برآورد و محاسبه خواهد گرديد. بهای

 که مساحت آنها امالکی  :3تبصره
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              8 فیرد

 آسفالت خودياری هزينه                    

 
 

 

 

 

 نحوه وصول :
 الت.و آمادگی شهرداری جهت انجام آسف ی اهالیدر هنگام تقاضا

 

                  9 فیرد

 کارشناسی امالک بهای
                                 

 به ازای هر مترمربع اعیان به ازای هر مترمربع عرصه

 ریال 1.500 متر مربع  250الف:  تا  ریال 1.000 متر مربع  500الف:  تا 

 ریال 1.200 مترمربع    500تا  250ب: مازاد ریال 600 مترمربع    1000تا   500ب: مازاد  

 ریال 1.000 مترمربع    1000تا 500ج: مازاد ریال 500 مترمربع    10000تا  1000ج: مازاد 

 ریال 550 مترمربع  به باال 1000د: مازاد  ریال 400 مترمربع  به باال  10000د: مازاد 

 

و مجموع جداگانه و مستحدثات بطور جداگانه محاسبه  امالکی که دارای مستحدثات می باشند زمین بطور بهای :1تبصره

 کارشناسی زمین و مستحدثات در فیش مشخص  خواهد شد . 

 بهای مستحدثات محاسبه خواهد شد .   %50: برای مستحدثات نیمه تمام 2تبصره 

 ريال تعیین می گردد . 0.00006  ريال و جهت زمین با مستحدثات 000030.حداقل هزينه هر کارشناسی جهت زمین : 3تبصره 

 ريال تعیین می گردد. 1.000.000 که دارای عرصه و اعیان می باشند بجز امالک ساير موارد کارشناسی بهای :4تبصره

روز دارای اعتبار بوده و در اين مدت مشمول اخذ هزينه کارشناسی مجدد نمی گردد.و  30: کارشناسی هر ملک تا 5صره تب

 ريال هزينه های مربوط به تايید و ثبت گزارش در سیستم خواهد بود . 50.000فقط مشمول پرداخت مبلغ 

 

 داليل توجیهی :

 اندازه گیری، بررسی و مطابقت با ضوابط و ثبت گزارش در سیستم  نیروی انسانی و وسايل و تجهیزات  جهت هزينه های        
 

 نحوه وصول : 

 ازديد از محل و تهیه گزارشمتقاضی مبنی بر ببنا به درخواست               

 

 

 هزينه تمام شده نرخ روز در زمان درخواست اهالی 30%

 بابت کمک در انجام آسفالت در بافت قديم شهر
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                   10 فیرد

 خدمات شهری  ورود به محدودهمزايای ارزش افزوده استفاده از 

 
 

 

 داليل توجیهی :

ضعیت امالک واقع در طررح  ماده واحده قانون تعیین و 4استفاده از مزايای ورود به محدوده باستناد تبصره 

های دولتی و شهرداريها و اراضی که قبالً در طرح هادی خارج از محدوده خدماتی بروده و برابرر طررح جرامع يرا      

 تفضیلی به محدوده خدماتی شهر ملحق گرديده است.

 نحوه وصول :

 در هنگام صدور هر گونه مجوز و يا پاسخ هرگونه استعالم             

 

                 11 فیرد

 اسناد مزايده و مناقصه  ،ه بهای خدمات فروش نقش

 

         

 

      نحوه وصول:

 با ارائه تقاضای کتبی متقاضی 

 

 : دهيفروش اسناد مناقصه و مزا

 الیر 400،000ها  دهیمزاد اسنافروش  نههزی .1

 ریال 600.000مناقصه مبلغ  فروش اسناد نههزی .2

      نحوه وصول:

 ارائه درخواست جهت مدارک مربوطه با 

 :  یتوجیهداليل 

  هزينه های مربوط به چاپ و اوراق و تهیه مدارک مربوطه 

 

 

  ارزش ريالی کارشناسی روز زمیناز اراضی يا  %20 معادل 

 از بهای تمام شده نقشه به تشخیص کمیسیونی متشكل از مسئولین ساختمانی و درآمد و شهردار %10بر اساس 
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               12 فیرد

 از اجرای حفاری هاسازی خسارت حاصل مرمت و بازخسارت حفاری و  بهای

 

بخشنامه شماره   95سال  یدر معابر شهر ینوار حفار یو بازساز میرشته ترم هيپا یمطابق فهرست بها

 منطقه بيسازمان برنامه و بودجه کشور با ضر 95/05/24مورخ  95/672047
                                                                                                                                                                                                                                                                           

 مبنای محاسبه برای اشخاص حقیقی

 معابر آسفالت شده عنوان
معابر خاکی 

 زی شده()زيرسا

معابر پیاده رو با 

 پوشش قطعات بتنی
 معابر خاکی

 )بدون زيرسازی(

معابر پیاده رو با 

 پوشش آسفالت

0.00034  ریال       خسارت  ريال 340.000 ريال 120.000 ریال 340.000 ريال 120.000  

ریال0.00082 ریال1.160.000 مرمت و بهسازی ریال 0.0001.02   ريال 600.000 معاف 

 

 نای محاسبه برای اشخاص حقوقی ، ادارات و موسسات دولتی و نهاد ها و سازمانها و ...مب

 معابر آسفالت شده عنوان
معابر خاکی 

 )زيرسازی شده(
معابر پیاده رو با 

 پوشش قطعات بتنی
 معابر خاکی

 )بدون زيرسازی(

معابر پیاده رو با 

 پوشش آسفالت

063  ریال       خسارت  ريال 360.000 ريال 140.000 ریال 360.000 الري 165.000  000,

ریال 000.845 ریال   3.000.000 مرمت و بهسازی ریال .0.000541   ريال 840.000 ریال 360.000 

 

 توضیحات :

عرض مربع به تفكیک نوع مسیر حداقل با  هزينه مرمت و بازسازی نوار حفاری معابر شهری برای هر متر : 1تبصره 

 محاسبه گردد. cm 60نوار حفاری 

هزينه فوق برای معابر حداکثر تا دوازده متر می باشد و درصورتی که معابر بیشتر از دوازده متر باشد با  : 2تبصره

 محاسبه خواهد شد. 4/1محاسبه خواهد گرديد. در معابر اصلی و بلوارها باضريب  2/1ضريب 

 ر نظر گرفته خواهد شد.حداقل عرض معابر برای اشخاص حقوقی يک مترمربع د : 3تبصره

: در صورتی که بهای خدمات جمع آوری و بارگیری نخاله و شاخ و برگ به نرخ روز از مبلغ فوق بیشتر  4تبصره 

 باشدمالک محاسبه نرخ روز خواهد بود.
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           13 فیرد

 و ... درختان شاخ و برگ ،یو حمل نخاله ساختمان یدر جمع آور ریتأخ هزينه

 
 

 
 .است خالف آن از بیشتر و باشد می مجاز معبر سوم يک تا شهرسازی ضوابط برابر ساختمانی مصالح تخلیه: 1 تبصره

 برروز  و مسئولیت و عواقب هرگونه و نموده اقدام ايمنی موارد رعايت و هشداردهنده عالئم نصب به نسبت بايستی مالک: تذکر

 .ندارد مورد اين در مسئولیتی گونه هیچ شهرداری و بوده مالک عهده بر احتمالی حوادث

 و محاسربه  شرهرداری  نیروهای توسط را غیرمجاز معابر در شده ريخته ساختمانی مصالح میزان است موظف شهرداری :2 تبصره

  مردت  ظرف را شده اعالم هزينه است موظف مالک و نمايد تسلیم مالک به شده تهیه برگ 3 در چاپی صورت به که فرمی طی

در  ننمايرد  اقردام  مقررر  مردت  در مالرک  چنانچره  صرورت  اين غیر در. نمايد تحويل شهرداری به را آن فیش و پرداخت ماه 1

 الماستع هرگونه جهت مالک مراجعه فرصت اولین در تا گیرد قرار ملک ساختمانی پرونده در و محاسبه 2 ضريب با بندهای فوق

 .گردد وصول

 شكلی به را عمومی معابر ساختمانی مصالح هرگونه با شهرسازی ضوابط به توجه بدون حقوقی و حقیقی مالكین چنانچه: 3 تبصره

 و آوری جمرع  بره  نسربت  ساعت 48 از بعد آنها به کتبی ابالغ ضمن تواند می شهرداری باشند مردم تردد مانع که نمايند اشغال

 آن) کتبی تعهد گرفتن با آنها به حمل و بارگیری هزينه اخذ از پس و اقدام سدمعبر و شهری خدمات واحد توسط مصالح انتقال

 .نمايد عودت( بار يک برای فقط هم

در صورتی که بهای خدمات جمع آوری و بارگیری نخاله و شاخ و برگ به نرخ روز از مبلغ فروق بیشرتر باشردمالک    :  4تبصره 

 ود.محاسبه نرخ روز خواهد ب

 داليل توجیهی :

 و شهروندان می باشد.تعهدی برای جمع آوری نخاله ساختمانی توسط سازندگان ابنیه مبلغ مذکور 

 نحوه وصول : 
از اولین مالک و ابالغ جمع آوری آن به  فضای سبز، بازرسی و اجرائیات و خدمات شهری یبر اساس گزارش واحدها

 تا هنگام جمع آوری توسط مالک ی و پیگیرروز تخلیه نخاله در معابر عمومی 

 

 

 

 

 ريال 18.000ر متر مربع سطح اشغال    روزانه مبلغ به ازای ه
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                14 فیرد

  توسط شهرداری حمل نخاله و جمع آوری شاخ و برگ   بارگیری و بهای خدمات
 

 

 نحوه وصول : 
خدمات شهری و عمران  براساس تقاضای شهروندان و دريافت توسط واحد درآمد و حمل توسط واحدهای موتوری،

 در مكانهای از پیش تعیین شده 

 

 تبصره : 
رخ روز از مبلغ فوق بیشتر باشدمالک در صورتی که بهای خدمات جمع آوری و بارگیری نخاله و شاخ و برگ به ن 

 محاسبه نرخ روز خواهد بود.

 

 15ردیف 

 وارده خسارات و جرايم و شهری خدمات هزينه از ناشی خدمات بهای            
 

 قانون 55 ماده 2 بند يک تبصره اجرای در کننده سدمعبر توسط رعايت عدم درصورت عمومی اعالن از بعد:  اول مرحلۀ

 . گردد واريز شهرداری حساب به و اخذ ذيل بشرح جرايمی معبر سد رفع منض شهرداريها

خ شهید منتظری و خیابانها و معابر  خ امام خمینی )ره( ، ، خرمشهر خ خ نواب صفوی ، میدان امام خمینی )ره(، معبر سد(: 1)  بند

  ريال 600.000 اصلی به ازای هر مرحله 

 ريال 300.000  ر(:  ساير خیابانها و معابر شه2بند )

 و بوده اول بار برای صرفا مذکور مبلغ لذا باشد می معبر سد ترافیكی امور در اساسی مشكالت از يكی اينكه به توجه با: 1تبصره

 در و باشند می نمايد می تعیین شهرداری که محلی به آن انتقال و آوری جمع به موظف شهرداری مامورين تكرار صورت در

 .گردد وصول بايد تعرفه برابر 2 ساجنا تحويل هنگام

 مغازه لذا باشد، می ممنوع ها شهرداری قانون 55 ماده 1 تبصره استناد به معابر و خیابانها در معبر سد اينكه به توجه با :2بصره ت

 و هاآن صاحبان مشخصات وجود صورت در و اخطار به نسبت معبر سد طريق از شهرداری. به رعايت آن می باشند موظف داران

 پارکینگ يا و مناسب محل به آن حمل به نسبت انتظامی نیروی مسئولین به آن انعكاس ضمن صاحب شناسايی عدم صورت در

 بهای بارگیری نخاله بهای حمل نخاله نوع خودرو

 ريال 110.000 ريال 220.000  نیسانهر سرويس 

 ريال 200.000 ريال 340.000 هر سرويس خاور

 ريال 280.000 ريال 560.000 هر سرويس کمپرسی
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 توسط آنها صاحبان از اضافه%  20 انضمام به 1 بند برابر توقفگاه و حمل هزينه آن صاحبان مراجعه صورت در و اقدام عمومی

 .شد خواهد اخذ معبر سد عدم جهت الزم تعهد خاطی معبرکننده سد از نیز و وصول شهرداری

 و بوده  ( معبر سد ) و واحدهای مربوطه بازرسی واحد کتبی گزارش براساس تعرفه اين در مندرج خدمات بهای اخذ:  3 تبصره

 . شد خواهد عودت اجناس اشخاص از تعهد واخذ انبارداری حق و معبر سد مبالغ از وصول پس

 .شود وصول نیز در تعرفه بهای خدمات انبارداری  درجمن مبالغ:  4 تبصره

 

 مبلغ بهای خدمات ناشی از سد معبر رديف

 ريال 130.000 )روز در مربع هرمتر ازای به( خیابانهای اصلی و میدان مرکزی شهر  و روها پیاده در معبر سد 1

 ريال 85.000 )روز در مربع هرمتر ازای به( وساير خیابانها  روها پیاده در معبر سد 2

 ريال 210.000 )روز هر ازای به( نیسان ، وانت توقف از ناشی معبر سد 3

 ريال 410.000 )روز هر ازای به( کامیون ، کامیونت از ناشی معبر سد 4

 ريال 130.000 )روز هر ازای به( دستفروشان دوره گرد  از ناشی معبر سد 5
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 61ردیف

 )سد معبر(و نگهداری رداری خدمات انبا بهای
 کسب با يكماه مدت ظرف مالک مراجعه عدم درصورت اجناس آوری جمع از پس میشود داده اجازه شهرداری به:  1 تبصره

 نمايد. اقدام توقیفی اجناس فروش به قضائی نسبت مراجع نظر

 با فاسدشدنی اجناس تحويل بابت ساعت 48 مدت ظرف مالک مراجعه عدم صورت در میشود داده اجازه شهرداری به:  2 تبصره

 . شد خواهد محاسبه انبارداری حق بابت فروش از حاصل ودرآمد نمايد اقدام اجناس فروش به نسبت قضائی نظر مراجع کسب

      

 مبلغ )به ازای هر روز( بهای خدمات انبارداری ردیف

1 
 سد اکیپ توسط شده آوری جمع اجناس انبارداری حق

 آوری جمع زمان از روزانه مغازه لمقاب معبر از

 پنج تا اشغال فضا مکعب متر یک ، آوری جمع نوبت هر ازای به

 ریال 50.000 روزی اضافه هر روز ازای به ریال 200.000 روز

2 

 

 سد اکیپ توسط شده آوری جمع اجناس انبارداری حق

 جمع نوبت هر ازای به شهر سطح فروش دست معبر از

 آوری

 ازای به ریال و 50.000 روز پنج تا ، آوری جمع تنوب هر ازای به

 ریال 10.000 روزی اضافه روز هر

3 
 سد اکیپ توسط شده آوری جمع اجناس انبارداری حق

 شهر سطح چرخ سه موتور معبر از

 ازای به ریال و 50.000 روز پنج تا ، آوری جمع نوبت هر ازای به

 ریال 10.000 روزی اضافه روز هر

4 
 سد اکیپ توسط شده آوری جمع اجناس ریانباردا حق

 کامیون و کامیونت ، سواری ، نیسان ، بار وانت  معبر از

 روز هر روز و به ازای 5تا  ریال 10.000 بار کیلوگرم هر ازای به

 ریال 2.000 روزی اضافه

 ریال 50.000روز  هر ازای به چرخ سه موتور از انبارداری حق 5

 ریال 100.000روز  هر ازای به سواری ، اننیس ، وانت انبارداری حق 6

 ریال 200.000روز  هر ازای به کامیونت انبارداری حق 7

 ریال 300.000روز  هر ازای به کامیون انبارداری حق 8
 

 

  71دیف ر

 )به طور روزانه(بهای خدمات حق انبارداری مصالح ساختمانی 

 مبلغ شرح خدمات ردیف

1 
 غیرمجاز ساز های و ساخت کار پايه ساختمانی مصالح ( داریانبار حق ) نگهداری خدمات

 مترمربع هر ازای به روزانه شهر سطح
 ريال 10.000

2 
 سطح های غیرمجاز ساز و ساخت کار پايه ساختمانی ادوات انبارداری حق نگهداری هزينه

 روزانه شهر
 ريال 15.000

 توضیح : 

و مصالح ساختمانی را جمع آوری و در انبار نگهداری می نمايد اخذ  در ساخت و سازهای غیر مجاز که شهرداری وسايل

 خواهد شد .
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 18ردیف

 شهرداری تاسیسات و اموال به خسارت کردن بهای وارد

 
 مبلغ بهای خدمات

 کارشناسی نرخ برابر شهرداری تاسیسات و اموال به خسارت کردن وارد

 

 19ردیف 

 بهای تخلیه غیر مجاز نخاله

 ريال 300.000 کمپرسی وانت و نیسان

 ريال 400.000 تراکتور 

 ريال 400.000 خاور 

 ريال 600.000 کمپرسی تک 

 ريال 650.000 کمپرسی ده چرخ 

 

 نحوه وصول :
و پس از وصول مبلغ  پرداخت رسید يا در قبال ارائه فیش و خدمات شهریتوسط مأمورين بازرسی و اجرائیات  

 می باشد. که توسط شهرداری معین گرديده حمل به محل مجاز و آن متخلف ملزم به جمع آوری 

 

 20ردیف 

 شهرداری اجازه بدون ونقاشی آگهی بهای خدمات جلوگیری از نصب

 
 مبلغ بهای خدمات رديف

1 

 اتوبوس ايستگاه ديوار و ، درخت به آگهی و سرلوحه هرنوع نصب و آويختن

 ابنیه و عمومی معابر به مشرف در سطوح آگهی الصاق همچنین گذر عرض يا

 مربع( متر هر ازای )به اجازه شهرداری بدون

 ريال  1.000.000

2 
 اجازه بدون و ابنیه عمومی معابر به مشرف سطح در کردن نقاشی يا مخطط

 مربع( متر هر ازای )به شهرداری
 ريال 400.000

 
 .شود می محاسبه مربع متر 1 مساحت حداقل: 1 تبصره

 تبصره 2: شهرداری شرايط نصب آگهی و اطالعیه را در سطح شهر مهیا نمايد.
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                     21 فیرد

  بهای خدمات معابر 

 
 

 طريقه محاسبه عرض معبر

 P ×   Sn متری 12تا 

 p×sn ×1.2 متری به باال 12از 

 

 P  =   قیمت منطقه ای

 Sn         =   زيربنای ناخالص
 

 نحوه وصول :
و تا زمان صدور  بر اساس زيربنای ناخالص در زمان صدور پروانه ساختمانیو بصورت سالیانه بهای خدمات معابر 

  گردد و مابه التفاوت آن در هنگام صدور پايانكار اخذ می پايانكار
 

 

 

 

                    22 فیدر   

 شهرداری نرخ پارکینگ سر پوشیده  
 

 ريال 10.000 ساعت اول  برای -الف 

 ريال 3.000 عتهای بعدی هر ساعت برای سا -ب

 

 داليل توجیهی :
 به منظور جبران بخشی از هزينه های  سنگین نگهداری از پارکینگ  

 نحوه وصول :
 توسط مأمورين وصول مستقر در محل پارکینگ 
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                   23 فیرد

 ز شهرداری نرخ پارکینگ های روبا

 
 لريا 8.000 ساعت اول  برای -الف 

 ريال 2.000 برای ساعتهای بعدی هر ساعت  -ب

 داليل توجیهی :

 به منظور جبران بخشی از هزينه های  سنگین نگهداری از پارکینگ  

 

 نحوه وصول : 
 توسط مأمورين وصول مستقر در محل پارکینگ 

 

 

          24 فیرد

افرراد   بره مالكیرت  مرومی  ی عدر کلیه پارکینرگ هرا  لیه موتوری حق پارکینگ وسائط نقبهای خدمات 

 حقیقی و حقوقی

 

 
 

 نحوه وصول : 

 

       پارکینگ ها نمتصديا ره توسطفیش های صاد قبوض يا شهرداری ازو اجرائیات ، بازرسی توسط مأمورين کنترل درآمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ حق پارکینگ به ازای هر وسیله نقلیه 10%
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 25ردیف 

 یانهسالبصورت  های خدمات مديريت پسماندب
 

ف
دي

ر
 

 اماکن و مشاغل
پسماند  بهای 

 )سالیانه(
 حداکثر )سالیانه( حداقل )سالیانه(

 ریال 1.620.000 ریال 360.000 ریال   1.800 مسكونی به ازای هر متر مربع زيربنا 1

 ریال 2.300.000 ریال 1.300.000 ریال 30.000 تجاری )بجز مشاغل پر زباله( به ازای هر مترمربع 2

3 
دهای اداری و مراکز آموزشی و شرکتهای واح

 .....دولتی خدماتی 
 - ریال 2.500.000 عوارض نوسازی 100%

4 
و موسسه مالی و  کلیه بانكهای دولتی و خصوصی

 اعتباری و....
 - - عوارض نوسازی 100%

 - - عوارض نوسازی %100 صندوق  های قرض الحسنه 5

 ريال 33.500.000 ريال 7.500.000 ريال 34.000 مترمربع زيربنا (تاالر ) به ازای هر  –مهمانسرا  -هتل 6

7 
و  و ....... فرهنگیان -مانند رفاه مصرففروشگاههای 

 ) هر مترمربع زيربنا (کلی فروشی ها
 ريال 18.000.000 3.600.000 ريال 30.000

8 
اسناد رسمی  و یدفاتر پست ،نمايندگی های بیمه

 10 + سیو پل یمخابرات وپیشخوان و 
 ريال 5.000.000 ريال 3.000.000 ريال 34.000

9 
و  شگاههايآزما قات،يمطب پزشكان، داروخانه ها، تزر

 یپزشكندانمطب د
 ريال 8.500.000 ريال 3.500.000 ريال 45.000

10 
بیمارستانها و مراکز درمانی ) به ازای هر متر مربع 

 پسماند غیر عفونی -زيربنا(
 ريال 48.000.000 ريال 5.500.000 ريال 40.000

11 
به ازای هر مترمربع  مشاغل پر زباله )لیست ذيل (

 عوارض صنفی %30زيربنا و 

 %30+)ریال 40.000

 عوارض صنفی(
 ريال 4.500.000 ريال 1.900.000

 

خدمات  نهيتواند با انعقاد موافقت نامه هز یم یمصوبه شهردار نيدر خصوص موارد خارج از شمول ا:  1 تبصره

 .دينما افتيپسماند را در یجمع آور

 واقع در مجتمع های یاعم از واحد های مسكون یپسماند از واحدهای مسكون تيريبهای خدمات مد : 2تبصره 

عدم  مستندات مدارک و ی. در صورت ارائه گواهرندیگ یواحد ها، به واحد های بهره بردار تعلق م ريسا اي یمسكون

بالاستفاده باشد( توسط  ماه )واحد مذکور حداقل شش یطقه مرتبط با هر واحد مسكونبهره برداری از اداره برق من

 گرفت. نخواهد پسماند تعلق تيريشده بهای خدمات مد اديمالک  ارائه شود به واحد 

 جدول فوق محاسبه خواهد شد.درصد  %50: بهای خدمات مديريت پسماند برای انباريها  3تبصره

 پیمانی و قراردادی رايگان می باشد. ماند برای کارکنان شهرداری اعم از رسمی،: بهای خدمات پس 4تبصره 
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 نياست چنانچه در ا یهيباشند بد یخدمات پسماند معاف م یاز پرداخت بها ايها و تكا هینیمساجد، حس : 5تبصره 

 یپرداخت بهابندالف و ب ( مستقر باشند مشمول  نعی…و یتجار یمرتبط )مانند واحدها ریغ یاماکن واحدها

 خدمات خواهند بود. نهيهز

 : 6تبصره

 

 لیست مشاغل پر زباله

 شغل رديف شغل رديف شغل رديف

 ساندویچی 13 میوه و سبزی فروشی 7 گل فروشی 1

 آرایشگاه مردانه و زنانه 14 رستورانها 8 سوپرمارکت 2

 خواربارفروشی ها 15 کافه تریا و کافی شاپ 9 آشپزخانه ها 3

 مراکز آموزشی خصوصی 16 بارفروشان) میوه و تره بار( 10 و آجیل فروشی خشکبار 4

 نجاری و مبل سازی 17 بستنی و آبمیوه فروشی 11 کله پزی و سیرابی فروشی 5

6 
کابینت سازی و درب و 

 پنجره سازی
 18 فروشگاه مرغ و ماهی و تخم مرغ 12

اتوسرویس ها) تعویض 

الستیک ، تعمیرات و روغن 

 و کارواش
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       26 فیرد

 بصورت ماهیانه بر دفاتر خدماتی بهای خدمات
 

 ريال 400.000 ماهیانه    + 10تعلیم راهنمايی و رانندگی )سبک و سنگین(  و پلیس  ،دفاتر خدمات ارتباطی و فن آوری اطالعات

 ريال 200.000 ماهیانه                                                                                    توضیحات ساير دفاتر خدماتی ذکر شده در قسمت

 

 توضیحات :

های فنی وحرفه ای و کارشناسان رسمی دادگستری  ، آموزشگاهرسمی دفاتر ازدواج و طالق ، دفاتر بیمه ، دفاتر اسناد 

 خدماتی ساير دفاترو  دفاتر فروش بلیط، دفاتر فنی مهندسی و نقشه کشی، الت و مشاوران حقوقیوکو دفاتر 

 

   : نحوه وصول
 یشهرو خدمات براساس پیگیری کمیته درآمدی و واحدهای حقوقی و بازرسی 

 

          27 فیرد

 بر باشگاهها و تاالرهای برگزار کننده مراسم عروسی و جشن ها و... بهای خدمات
 

 ريال  000008.  ماهیانه

 
 : یتوجیهداليل 

 ز پارکینگ و اشغال معابر شهریاستفاده ا

                    28 فیرد

  وروديه به میدان میوه و تره بار بهای
 

 

 ريال 90.000 انواع وانت

 ريال 150.000 انواع نیسان و مشابه

 ريال 300.000 608خاور 

 ريال 350.000 تن به باال 5کامیون 

 ريال 450.000 تريلی

 قیمت توزين %10 سائط نقلیهوروديه باسكول برای انواع و

 :   نحوه وصول

 یو خدمات شهر یو بازرس یحقوق یو واحدها یدرآمد تهیکم یریگیبراساس پ
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        29 فیرد

 رفع سد معبرخدمات بهای 
 ريال 550.000 انواع وانت

 ريال 700.000 خاور وکامیونت در روز

 ريال 450.000 دستفروشان دوره گرد در روز
 

 .به میزان قبل افزايش می يابد %50در صورت تكرار سد معبر               

 ح:توضی

 و اقدامات الزمه به محل سد معبر جهت پیگیری رفع سد معبر  ی و پلیس اجرائیاتشهردار ينمراجعه مأمور با
 

              30 فیرد

 سیار در محلهای مجاز فروشندگان توسط بهره برداری موقت  بهای
 

 ماهیانه هفتگی روزانه رفروشندگان سیا

 ريال 3.000.000 ريال 950.000 ريال 250.000 انواع وانت

 ريال 6.000.000 ريال 2.000.000 ريال 500.000 خاور وکامیونت

 ريال 3.000.000 ريال 900.000 ريال 200.000 دستفروشان دوره گرد

 ندارد ندارد ريال 600.000 بهای خدمات پنجشنبه روستا

 توضیحات :
پس از گزارش واحدهای  صدور مجوز کتبیت و درخواسيا درصورت تشخیص شهرداری مبنی بر عدم سد معبر  و 

  بازرسی، حقوقی و خدمات شهری 
 تبصره:

 مبلغ فوق اخذ گردد. ٪50بهای خدمات پنجشنبه روستا جهت افردای که معرفی نامه از بهزيستی يا کمیته امداد دارند 

           31 فیرد

 جاری نمودن فاضالب خانگی و تجاری به معابر و شوارع عمومی  بهای

 ريال .0000021.مبلغ 

 داليل توجیهی :

  قانون شهرداری ها 55ماده  20اعمال بند                                  
 نحوه وصول : 

اختمانی، ضمن س براساس گزارش واحد بازرسی و اجرائیات و واحد خدمات شهری همچنین بازديد کارشناسان

 مسدود نمودن محل ورود فاضالب به معابر 
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 32ردیف  

 )سالیانه(بهای خدمات فضای سبز و آتش نشانی و ايمنی

 

 حداقل ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان کاربری ملک رديف

 واحدهای مسكونی 1
 ريال s800 100.000 *  فضای سبز

 ريال s800 100.000 *  آتش نشانی

2 
و  تجاریواحدهای 

  صنعتی

 ريال s3.500 230.000 * فضای سبز

 ريالs3.500 230.000 * آتش نشانی

 اداری 3
 ريال s5.000 1.300.000 * فضای سبز

 ريال s5.000 1.300.000 * آتش نشانی

 ساير  4
 ريال s2.000 100.000 * فضای سبز

 ريال s2.000 100.000 * اتش نشانی

 :1بند 

 ح زيربنا می باشد. سط sمنظور از  

 :2ند ب

و هنگام صدور، اصالح،  بهای خدمات مذکور بطور سالیانه و همزمان با اخذ عوارض نوسازی 

 يا در زمان پاسخ استعالمات وصول می گردد. تمديد پروانه

 

        33 فیرد

 نرخ مصّوب کارت پارک
 

 ريال  005.3برای هر ساعت توقف   

 داليل توجیهی :
 ران بخشی از هزينه های آماده سازی طرح و تامین ساير هزينه های مرتبط به منظور جب 

 

 نحوه وصول : 

 از طريق فروش کارت پارک توسط باجه های فروش يا پرداخت حق التوزيع 
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      34 فیرد

 خارجیبهای خدمات از اتباع 
                           

 
 وه وصول : نح 

 توسط  دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری 

  توضیحات :

هنگام تمديد يا صدور کارت تردد توسط دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجی استانداری وصول و به حساب شهرداری 

 واريز نمايد.  

 

           35 فیرد

 هزينه کفن ودفن 
 

 ريال 600.000 هزينه شستشو و تغسیل 1

 ريال 600.000 هزينه تدفین 2

 ريال 600.000 هزينه کندن قبر 3

 ريال 300.000 هزينه سردخانه و نگهداری جسد به ازای هر شب 4

 ريال 3.000.000 هزينه خريد قبر در باغ رضوان 5

 مبالغ فوق %50 سال 5هزينه کفن و دفن کودک تا  6

 شامل سه رديف اول می باشد. 6بند  :1تبصره

در ايامی که هرگونه خدمت نیاز به رعايت اصول بهداشتی داشته باشد مبالغ مذکور دو برابر می گرددو مواد مصررفی   :2هتبصر

 به اضافه ده درصد وصول می گردد به قیمت خريدنیز

 

           36 فیرد

 کرايه آمبوالنس )حمل جنازه(
  

 ريال 400.000  تا غسالخانه بیمارستان يااز منزل 

 ريال 1.200.000 خانه و تشییع داخل شهر  از غسال

 ريال  20.000 خارج شهر به ازای هر کیلومتر )رفت و برگشت( 
  

برابر قیمرت اعالمری آن    با همان فعالیتدرصورتی نرخ مذکور از نرخ روز کمتر يا بیشتر باشد با استعالم از شرکت های  :تبصره

 .مالک عمل قرار خواهد گرفت ها شرکت

 

 ريال   1.500.000به ازای هر نفر مبلغ   
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 37 فیرد

 حمل اجساد توسط بخش خصوصی  بهای

 

 کرايه حمل 01%

 نحوه وصول :
 صدور مجوز حملزمان در و  با پیگیری واحد زيربط

           38 فیرد

 بهای خدمات استفاده از ماشین آالت شهرداری توسط افراد حقیقی و حقوقی 

 به ازای هر ساعت() با راننده نوع ماشین 

 ريال 650.000 بكهو لودر

 ريال 1.000.000 90  لودر

 ريال zl50 1.250.000و120لودر 

 ريال 850.000 هر سرويس)داخل شهر( کامیون کمپرسی

 ريال 600.000 خاور

 ريال 1.400.000 تانكرآب هر سرويس)داخل شهر(

 ريال 500.000 نیسان کمپرسی

 ريال 9.500.000 روزانه(در اختیار) برون شهری نفره 21مینی بوس 

 ريال 7.000.000 روزانه(در اختیار)برون شهری نفره10 مینی بوس

 ريال 300.000 نفره درون شهري براي هرساعت در اختيار  21ميني بوس 

 ريال 300.000 درون شهري براي هرساعت در اختيار نفره10ميني بوس 

 راهداري و حمل و نقل جاده اي برابر آخرین تعرفه اداره هر کيلومتر مسافت طي شدهرون شهري براي بنفره  21ميني بوس 

 برابر آخرین تعرفه اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي  هر کيلومتر مسافت طي شده شهري براي برون نفره10ميني بوس 

 ريال 200.000 بارگیری هرسرويس با لودر

 ريال 1.500.000 گريدر

 ريال 600.000 غلطک

 ريال 800.000 کامیون حمل زباله سنگین

 ريال 700.000 اشین حمل زباله نیمه سنگین م

 ريال 500.000 تراکتور

 ريال 1.500.000 کرايه باالبر با راننده

 ريال 400.000 کرايه موتور برق

 ريال 100.000 فروش هر قالب يخ در محل کارخانه

   توضیحات :

ويت قرار گیرد و خدشه ای در مشروط به اينكه کارکرد وسايل نقلیه فوق الذکر برای خود شهرداری در اول

 تهای روزانه شهرداری ايجاد نگردد.فعالی

ت برابر نرخ روز با ده درصد کمتر محاسبه صورت که نرخ بازار از نرخ تعرفه بیشتر باشد کرايه ماشین آال در تبصره:

 می گردد.
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           39 فیرد

 ی ساختمان()برابر مقررات مل های خدمات  بررسی ایمنی نقشه های ساختمانیب

 
 

 

ه با ارائ دسته از پروانه هايی که برابر مقررات ملی ساختمان نیاز به بررسی نقشه های ايمنی دارد از آن : 1تبصره

 واحد شهرسازی به واحد آتش نشانی  اخذ گردد.گزارش 

  دسته از ساختمانهايی که سابقه ساخت و ساز دارد و متقاضی تايید ايمنی از شهرداری می باشند  ن: آ 2تبصره

 درصد رديفهای مربوطه رديف فوق اخذ گردد.50

 40ردیف 

 بازدید فنی سیستم اطفاء حریق
 

 مبلغ نوع رديف

 ريال 400.000 تمديد پروانه کسبتجاری برای صدور يا  1

 ريال 900.000 کارخانجات داخل محدوده 2

 ريال 2.000.000 کارخانجات خارج محدوده 3

 

 مراجعه افراد جهت صدور و يا تمديد پروانه کسب و يا درخواست متقاضی اخذ گردد. با

 .:  اياب و ذهاب خارج شهر به عهده آن سازمان ) متقاضی ( می باشد  1تبصره 

 

 

 

 

 

 مبلغ نوع رديف

 ريال 20.000 مسكونی 1

 ريال 45.000 تجاری 2

 ريال 45.000 صنعتی 3

 ريال 70.000 اداری 4

 ريال 70.000 ساير کاربری ها 5
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            41 فیرد

 بهای خدمات شارژ مجدد کپسولهای اطفاء حريق

 

 هزينه شارژ نوع کپسول رديف

 ريال 80.000 يک کیلويی 1

 ريال 90.000 دو کیلويی 2

 ريال 100.000 سه کیلويی 3

 ريال 150.000 چهار کیلويی 4

 ريال 170.000 شش کیلويی 5

 ريال 250.000 دوازده کیلويی 6

 

 

 : شارژ کپسولهای اطفاء حريق شامل پودر گاز و گاز کربنیک می باشد.1تبصره 

: هزينه لوازم مصرف شده )پودر و گیج .و سوزن و غیره( قیمت خريد بعالوه بیست درصد قیمت خريد 2تبصره 

 محاسبه و اخذ گردد.

نشانی که در جدول فوق وجود در صورتی که بهای شارژ مجدد يا شارژ کامل و يا هر گونه خدمات آتش  :3تبصره

 نداشته باشد برابر اعالم واحد آتش نشانی محاسبه خواهد گرديد.

: شارژ کپسول های اطفاء حريق پرسنل شهرداری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی به طور رايگان انجام  4تبصره 

 خواهد گرديد. )حداکثر دو کپسول و برای يک مرتبه در سال(

 جدول فوق باشد برابر نرخدر هزينه شارژ کپسول های مذکور در بازار بیشتر از نرخ مندرج که  درصورتی : 5 تبصره

 ده درصد تخفیف اخذ خواهد گرديد. بازار با
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 42ردیف

 تعرفه سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی
 

 مبلغ شرح خدمات عنوان خدمات

 ريال 900.000 ساعتنفر داخل شهر هر  25تا سقف  آموزش مقدماتی اطفا حريق

 ريال 2.200.000 نفر خارج شهر هر ساعت 25تا سقف  آموزش مقدماتی اطفا حريق

 ريال 1.500.000 نفر داخل شهر هر ساعت 25تا سقف  آموزش تخصصی

 ريال 2.200.000 نفر خارج شهر هر ساعت 25تا سقف  آموزش تخصصی

کارشناسی حريق داخل محدوده و حريم شهر 

 جاری ()مسكونی و ت
 ريال 850.000 هر مورد کارشناسی

کارشناسی حريق داخل محدوده و حريم شهر ) ساير 

 کاربری ها(
 ريال 1.200.000 هر مورد

 ريال 1.500.000 کیلومتر  100تا  کارشناسی حريق خارج محدوده و حريم شهر

 ريال 10.000 یلومترکیلومتر به ازای هر ک 100مازاد بر  کارشناسی حريق خارج محدوده و حريم شهر

حضور نیروی آتش نشان بدون خودرو در محل برای 

 پوشش ايمنی
 ريال 400.000 به ازای هر ساعت /نفر

 ريال 1.100.000 به ازای هر ساعت توقف و استقرار خودرو پیشرو آتش نشانی در محل

 يالر 1.800.000 به ازای هر ساعت توقف و استقرار خودرو سنگین آتش نشانی در محل

هزينه صدور گواهی آموزش دورهای آتش نشانی  و 

 غیره 
 ريال 85.000 نفر به ازای هر گواهی 25تا 

هزينه صدور گواهی آموزش دورهای آتش نشانی  و 

 غیره 
 ريال 50.000 نفر به ازای هر گواهی 25باالی 

مقدماتی اطفاء حريق انفرادی يا  دوره های آموزشی

  نفر  10زير 
 ريال 650.000 نفر به ازای هر 

 ريال 85.000 به ازای هرساعت نفر متقاضی  10ساعته کمتر از  48يا  24دوره آموزشی 

   
     :حاتیتوض

 ريال اضافه خواهد شد . 00005.نفر به ازای هر نفر  25:  مازاد بر  1تبصره 

 . اياب و ذهاب مربی خارج شهر به عهده آن سازمان ) متقاضی ( می باشد:  2تبصره 

 : آموزش برای مدارس رايگان است . 3تبصره  

 : هزينه مواد مصرفی ) از قبیل کف يا پودر ( در دوره های آموزشی بعهده متقاضی خواهد بود .  4تبصره 

 : هزينه صدور  گواهی عالوه بر هزينه دوره های مربوطه اخذ خواهد شد . 5تبصره 
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              43 فیرد

 در سطح شهرراستاندارد مصالح ساختمانی ناشی از حمل غیبهای 

 ريال  850.000 ماشین آالت سبک

 ريال 2.000.000 ماشین آالت سنگین
 داليل توجیهی :

 به لحاظ جلوگیری از حمل غیر استاندارد مصالح ساختمانی توسط ماشین آالت که موجب ريزش در معابر می گردد .  

 

              44 فیرد

 و شستشو در مكانهای غیر مجاز  کارواش بهای خدمات
 

 ريال 1.000.000 وسايل نقلیه سبک

 ريال 1.800.000 وسايل نقلیه سنگین
 داليل توجیهی :

 خسارت انجام شستشو و کارواش در مكانهای غیر مجاز که باعث جاری شدن آب در معابر و تخريب آن  هزينه

 ات شهری و حقوقی میباشد.و پیگیری آن با واحدهای بازرسی،اجرائیات،خدم می گردد

 

 45ردیف 

 بهای خدمات کشتارگاه                                                

 بهای ذبح هر الشه نوع ردیف

بهای حمل هر الشه از 

کشتارگاه تا فروشكاه داخل 

 شهر

بهای حمل هر الشه از کشتارگاه تا 

فروشكاه خارج شهر  به ازای هر 

 داخل شهرکیلومتر + بهای حمل 

بهای نگهداری هر الشه در 

 سردخانه به ازای هر روز

 ريال 50.000 ريال 9.000 ريال 40.000 ريال 90.000 و بز گوسفند 1

 ريال 150.000 ريال 17.000 ريال 250.000 ريال 550.000 و شتر گاو 2

 ريال 35.000 ريال 9.000 ريال 45.000 ريال 90.000 شترمرغ 3

 ريال 9.000 ريال 9.000 ريال 10.000 ريال 10.000 ساير طیور 4

 

 : توضیحات

چنانچه خدمات جديدی در کشتارگاه ارائه گردد شهرداری نسبت به اخذ آن بصورت بهای خدمات 

 جداگانه اقدام خواهد نمود .
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  46 ردیف

 (دور مجوز نصب )احداث پلصخدمات و ارزش افزوده بهای               

 

 خذ ونحوه محاسبه عوارضما موارد شمول ردیف

 P×S×30 تجاری ومختلط 1

 P×S×6 مسكونی 2

 P×S×60 اداری 3

 P×S×20 سایر کاربری 4

 توضیحات:

Sمساحت سطح پل مورد تقاضا  : 

 نصب فقط يک پل مقابل ورودی درب پارکینگ های ساختمانی مشمول پرداخت عوارض موضوع اين تعرفه نمی باشد. :1بند

 شهرسازی در نصب پل الزامی است. : رعايت ضوابط2بند

: نصب پل برای مشاغل ممنوع می باشد و فقط برای مشاغل مرتبط با خدمات خودروئی در صورت صالحديد شهرداری و با 3بند

 اخذ هزينه های اين تعرفه در مدت فعالیت مجوز صادر می گردد.

    47 ردیف

 نحوه صدور پروانه المثنی 
  

مثنی فقط با تايید مراجع ذيصالح از جمله نیروی انتظامی در موقع مفقودی وسرقت وآتش صدور پروانه ساختمانی ال

سوزی وساير حوادث غیر مترقبه ديگر يا استشهاديه محلی و بعد از محرز شدن مفقودی و... برای شهرداری وهمچنین 

ريال مقدور خواهد بود  300.000سپردن تعهد محضری در قبال هرگونه سوء استفاده از پروانه اولیه با پرداخت مبلغ 

 دريافت کننده پروانه المثنی متعهد به پاسخگويی می باشد. و
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    48ردیف 

 ایجاد درب اضافی بهای
قاون شهرداری در صورت تقاضای مالک جهت ایجاد درب اضافی در ضلع دیگر  101وماده  96ماده  6اجرای تبصره  در

عبر(،عوارض ایجاد درب به شرح زیر محاسبه ودر یافت خواهد شد.در ایجاد ملک در معابر عمومی )همان ضلع دارای م

درب اضافی موضوع عدم ایجاد مشکالتی مثل مزاحمت های ترافیکی ،اشرافیت به واحد های همسایه ،شهرداری درارائه 

 خدمات و.... باید توسط شهرداری بررسی وتایید شود تا مشکالتی برای سایرین ایجاد نگردد.

 عوارض این ماده تعلق خواهد گرفت. %50: به درب پارکینگ ها وورودی  موجود تبصره

 عرض گذر(« نصف»2/1)طول بر ایجاد درب + × مساحت عرصه(  %25× ارزش منطقه ای  × 10%)

 

    49ردیف 

 امالک بالاستفاده ) امالک مخروبه و زمینهای رها شده سطح شهر(بهای خدمات ناشی از             
جه به اینکه ساختمانهای مخروبه وزمینهای خالی عالوه بر ایجاد خطرات بهداشتی واجتماعی باعث ایجاد نمای نامطلوب شهری می با تو

گردند لذا کلیه مالکین این امالک مؤظف می باشند از تاریخ ابالغ  ضمن مراجعه به شهرداری واخذ مجوزنسبت به احداث بنا یا حداقل 

سب ومورد تأیید شهرداری امالک خود اقدام نمایند لذا امالکی که ظرف مهلت اعالم شده اقدام به پاکسازی و حصار کشی منا

حصارکشی، احداث بنا و... ننموده اند و به صورت زمین یا ملک مخروبه باقی مانده اند در زمان مراجعه به شهرداری مبلغی به شرح ذیل 

 دریافت می گردد:

 S     ×10%   ×          P )متراژکل ملک(×  کور تعداد ماههای گذشته از تاریخ مذ

مربوطه جهت صدور مجوز به شرح ذیل هزینه  هزینه هایدر صورتی که شهرداری راساٌ اقدام به دیوار کشی ملک مذکور نماید،عالوه بر 

 دیوارکشی محاسبه و در پرونده شهرسازی ثبت و در هنگام مراجعه به شهرداری اخذ خواهد گردید.

 95مطابق فهرست بهای ابنیه سال  ریال 470950انجام کار با بلوکه سیمانی تو خالی به ازاء هر متر مربع  و ضرایب مربوطه مبلغ 

 

  50ردیف 

 فروش آببهای 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 ريال به ازای هر متر مكعب 150.000 فروش آب 1

مشكالت شهرداری تحويل آب غیرشرب به افراد حقیقی وحقوقی ممنوع  به دلیل وسعت فضای سبزشهر،خشكسالی و

 .موارد خاص در مگر باشدمی
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     51ردیف 

 بر سایبانها )آفتاب گیر( بهای خدمات

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه ردیف

 )سطح باز شوی سايبان( P ×  S بر سايبانها بهای خدمات 1

 
 :توضیحات

 ها بايد برروی ديوار ملک با ارتفاع مناسب پس از اخذ مجوز از شهرداری نصب گردد.: اين سايبان 1بند

 : ارتفاع ، نوع پوشش، نوع رنگ آمیزی وغیره بايد با نظر شهرداری باشد. 2بند

 : نصب سايبان بصورت ثابت ممنوع می باشد. 3بند

 

                      52 ردیف

 اهای شهرداریبهای خدمات اسكان مسافرین در مهانسر

 
بهای خدمات فوق برای کلیه مهانسراهای شهرداری از قبیل مجتمع توريستی و مهمانسرای واقع در ضلع جنوبی میدان  :1تبصره

 امامزاده قابل اجرا می باشد.

درصد به مبلغ فوق افزوده  20هری از تاريخ پانزدهم اسفند الی پانزدهم فروردين ماه در ايام اوج مسافرتهای برون ش :2تبصره

 خواهد شد.

درصد  50معرفی نامه و تايید شهرداری  : درصورت مراجعه همكاران شهرداريهای ساير استانها با ارائه کارت شناسايی، 3تبصره

 بصورت رايگان اقدام گردد. تعرفه فوق اخذ گردد و همكاران شهرداری استان خراسان جنوبی

 بهای ماهیانه بهای هفتگی بها)شبانه روز( عنوان تعرفه دیفر

1 

سویت یک باب اتاق خواب و پذیرایي ویک 

باب آشپزخانه با امکانات و سرویس کامل 

 حمام ودشتشویي )درجه یک(

 ریال 8.000.000 ریال3.000.000 ریال 600.000

2 

یت یک باب اتاق خواب با امکانات سو

و سرویس کامل حمام و آشپزخانه 

 دشتشویي )درجه یک(

 ریال 6.500.000 ریال2.500.000 ریال 450.000
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ارائه قبض اخذ وجه به متقاضی و رعايت کلیه ضوابط و مقررات درون سازمانی و هم ابالغی فرماندهی محترم  : 4تبصره 

 انتظامی طبس الزامی می باشد.

 به مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده برابر نرخ مصوب افزوده خواهد شد. : 5 تبصره

)استعالم  .ه نرخ مذکور از نرخ بازار کمتر باشد مالک محاسبه نرخ بازار با ده درصد تخفیف خواهد بود: درصورتی ک 6 تبصره

 از مهمانسراهای سطح شهر(

 

 53ردیف 

 عوارض عدم اجرای رای قلع بنا
 

 مبلغ)به ازاي هر متر مربع( کاربري ردیف

 p*15 مسکوني 1

 p*30 تجاري 2

 p*20 اداري 3

 p*25 سایر 4

 

 قانون شهرداریها 55ماده  26ناد بندباست
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 45یف رد

 1401طبس برای سال  -قانون شهرداریها 100 ماده 11 ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصرهجدول  

 معامالتی هر مترمربع ساختمان ارزش نوع ردیف

 انواع ساختمان )اسكلت( الف

 ریال 1،800،000 طبقه 5ا تساختمان اسکلت بتوني باهرنوع سقف  1

 ریال 1،950،000 طبقه به باال 5از ساختمان اسکلت بتوني باهرنوع سقف  2

 ریال 1،600،000 طبقه 5تا ساختمان اسکلت فلزي باهرنوع سقف  3

 ریال 1،850،000 طبقه به باال 5از ساختمان اسکلت فلزي باهرنوع سقف  4

 ریال 1،500،000 تونهاي فلزي یا بتونيساختمان اسکلت مختلط مصالح بنائي باس 5

 ریال 1،500،000 با مصالح بنایي با کالف و بدون کالف ساختمان اسکلت آجري 6

 ریال 750،000 ساختمان اسکلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوب 7

 ریال 900،000 ساختمانهاي تمام چوبي معمولي 8

 ریال 2،500،000 ساختمانهاي تمام چوبي صنعتي 9

 ختمان انبارها بادهانه بیش ازچهارمترسا ب

 ریال 1.200،000 ساختمان اسکلت آجري با بلوك سيماني یا سنگي با هرنوع سقف 1

 ریال 1.300.000 ساخته با هرنوع سقفهاي پيشساختمان اسکلت فلزي ویا سوله 2

 سالنها یاتوقفگاهها ج

 ریال 1.300.000 بامصالح بنائي سنگ،آجروبلوك سيماني باهرنوع سقف 1

 ریال1.500.000 با ستونهاي بتون ارمهساختمان اسکلت فلزي  2

 ریال 600،000 گلخانه باهرنوع مصالح وهرنوع سقف 3

 آشیانه ها د

 ریال 600،000 با پایه هاي چوبي و مصالح بنایي با هر نوع سقف 1

 تأسيسات هـ

 ریال 1.100،000 دستگاههاي حرارت مرکزي شوفاژ،سانترال 1

 ریال 450،000 کننده(تهویه مطبوع )گرمایش،خنک 2

 ریال 850،000 آسانسور 3

 سایر و

 ریال 2،000،000 مترمکعب به باالهرمترمکعب انواع مخزن اعم اززیرزمين وهوائي ازشش 1

 ریال 2،100،000 وباراندازها هرمترمربع سکوها 2

 ریال 125،000 هرنوع مصالح هرمترطول دیوارکشي با 3
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 کمیسیون( پرونده به  )سال وروددرصورت عدم تأمین پارکینگ توسط مالك محاسبه جرایم مربوط به حذف پارکینگ به نرخ روز

 .بشرح ذیل توسط کمیسیون ماده صد محاسبه می گردد و

 

 پارکینگ و

 ریال   P   +  141.350.000 مسكونی 1

Pتجاری 2 = قيمت منطقه اي P   + 50 3.000.000   ریال 

 ریال   P   + 50 3.000.000 اداری و ساير 3
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 محلی شهرداری طبس بهای خدماتعرفه ت

قانون مالیات بر ارزش  50ماده  1محلی شهرداری شهر طبس به استناد تبصره  بهای خدمات

قانون تشكیالت، وظايف و انتخابات شورای  77و ماده  71ماده  16؛  9افزوده و بندهای 

 قانون شهرداری و هزينه خدمات 74 و ماده 55ماده  26کشور و انتخاب شهرداران بند اسالمی 

، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و قانون تشكیالت 71و ماده  26بند به استناد 

قانون  71ماده  9ناد بند آئین نامه های اجرايی  به استخاب شهرداران و دستورالعمل ها و انت

و  1375مصوب ران ف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهردا، وظايتشكیالت

شهرداری شهر طبس  ........................ورخ م .................شمارهنامه  اصالحات بعدی آن، طبق

 پیشنهاد گرديد.
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 جدول پیوست
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 دفترچه

  قیمت منطقه ای  

 شهرداری طبس 
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 : یحاتتوض

 مترمربع محاسبه گردد. 15متربع و مابقی امالک  12عمق جبهه برای امالک تجاری  : 1ندب

چنانچه در محاسبه زمینی دو قیمت منطقه ای وجود داشته باشد قیمتی که بیشتر باشد و آن ملک نیز از آن  : 2بند

 دارای درب باشد مالک قرار خواهد گرفت. رگذ

نیاز باشد برابر تبصره يازده ماده صد در نظر گرفته مورد در هرکجای دفاتر تعرفه  یاعیان ارزش معامالتی : 3بند

 . خواهد گرديد

 ديک ترين بلوک جدول قیمت منطقه: امالکی که قیمت منطقه ای برای آن در نظر گرفته نشده باشد برابر نز 4بند

 شهرداری در نظر گرفته خواهد شد. ای

معبر می باشند که در معبر اصلی پارکینگ بر معابر در نظر گرفته شده است مالک  ه دارای دوک: امالک هايی  5بند 

 محاسبه قیمت منطقه ای معبر فرعی می باشد.
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 1حدوده بلوک م
شهرک امیر المومنین به سمت غرب تا انتهای موازات  2شمال : اراضی واقع در ادامه خیابان بین شهرک مسکن مهر و فاز 

 ی پست برق ضلع شرق

شهرک امیرالمؤمنین تا تقاطع آن با  2شرق : اراضی ضلع شرقی پست برق از نقطه مقابل انتهای خیابان ضلع شمالی فاز 

 جاده خرو 

 شهرک امیر المومنین  2جنوب : جاده خرو از  محل انتهای پست برق تا  کمربندی واقع در ضلع شرقی فاز 

شهرک امیرالمؤمنین از محل تقاطع بولوار شهدای گمنام تا محل تقاطع  2فاز  غرب :  کمر بندی واقع در ضلع شرقی

 شهرک امیرالمؤمنین  2خیابان بین شهرک مسکن مهر و فاز 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.41 شهرک امیر المومنین 2ارزش بر شرقی کمربندی جنب فاز  1  هزار ریال اردهچه 

000.41 ارزش بر شمالی جاده خرو 2  هزار ریال چهارده 

000.21 ارزش زمین های واقع در محدوده بلوک 3  هزار ریال دوازده 

000.41 متری 12ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال چهارده 

000.21 متری 8ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریالدوازده  

000.21 ریمت 6ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال دوازده 

000.21 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  7  هزارریال دوازده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  8
  

9  
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 2محدوده بلوک 
قاطع شهرک امیرالمؤمنین از محل تقاطع کمر بندی ضلع شرقی بلوک  تا ت 2شمال : خیابان بین شهرک مسکن مهر و فاز 

 ادامه بولوار والیت

شهرک امیرالمؤمنین از محل تقاطع با بولوار شهدای گمنام در جهت شمالی  2شرق : خیابان )کمربندی( ضلع شرقی فاز 

 شهرک امیرالمومنین   2تاتقاطع خیابان بین شهرک مسکن مهر و فاز 

 شهرک امیرالمومنین 2ع شرقی فاز جنوب : بولوار شهدای گمنام از تقاطع میدان معلم تا تقاطع کمربندی ضل

 شهرک امیرالمؤمنین و شهرک مسکن مهر 2غرب : بلوار والیت از تقاطع میدان معلم تا تقاطع خیابان بین  فاز 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

1 
ک مسکن شهرک امیرالمؤمنین و شهر 2بر جنوبی خیابان بین  فاز 

 مهر
000.52  هزار ریال و پنج بیست 

2 
بر شرقی بلوار والیت از تقاطع میدان معلم تا تقاطع خیابان واقع 

 شهرک امیرالمؤمنین   2در  ضلع شمالی فاز 
000.52  هزار ریالو پنج بیست  

000.53 ضلع شمال شرقی میدان معلم   3  هزار ریالو پنج سی  

000.52 شهرک امیرالمؤمنین  2ع شرقی فاز بر غربی خیابان)کمربندی( ضل 4  هزار ریالو پنج بیست  

000.20 بر شمالی بلوار شهدای گمنام 5  هزار ریال بیست 

000.51 متری 12ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال پانزده 

000.41 متری 8ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال چهارده 

000.21 متری 6ارزش بر خیابانهای  8  هزار ریال دوازده 

000.11 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  9  هزار ریال یازده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10
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 3محدوده بلوک 
 شمال : بولوار استقالل)امیرالمؤمنین( از تقاطع بولوار والیت تا تقاطع خیابان امامت 

 ر استقالل تا فلکه معلم شرق : بولوار والیت از تقاطع بولوا

 جنوب : بولوار معلم از ابتدای تقاطع خیابان امامت تا فلکه معلم 

 غرب : خیابان امامت از تقاطع بولوار معلم تا تقاطع بولوار استقالل   
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.52 بر جنوبی بولوار استقالل    1  هزار ریالو پنج بیست  

000.52 بر غربی بولوار والیت  2  هزار ریالو پنج بیست  

000.53 بر شمالی بولوار معلم    3  هزار ریالو پنج سی  

000.20 بر شرقی خیابان امامت  4  هزار ریال بیست 

000.81 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال هجده 

000.61 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال چهارده 

000.31 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال سیزده 

000.20 متر عرض داشته باشند  12ارزش بر خیابانهایی که بیش از  9  هزار ریال بیست 

   سبه گرددارزش جبهه محا 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 44                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 4محدوده بلوک 

 شمال : بولوار استقالل)امیرالمؤمنین( از تقاطع خیابان امامت تا بولوار شهید مطهری)میدان شهید فهمیده(  

 شرق : خیابان امامت از تقاطع بولوار معلم تا تقاطع بولوار استقالل    

 امامت تا میدان پلیکان)تقاطع بولوار شهید مطهری(    جنوب : قسمتی از بلوار معلم و خیابان فلسطین از تقاطع خیابان

 غرب : بلوار شهید مطهری از تقاطع میدان پلیکان)خیابان فلسطین( تا تقاطع بولوار استقالل)میدان شهید فهمیده(      
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.53 )امیرالمؤمنین(    اللبر جنوبی بولوار استق 1  هزار ریالو پنج سی  

000.52 بر غربی خیابان امامت  2  هزار ریالو پنج بیست  

000.53 بر شمالی بولوار معلم و خیابان فلسطین    3  هزار ریالو پنج سی  

000.60 بر شرقی بولوار شهید مطهری  4  هزار ریال شصت 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.10 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال ده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

 



 45                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 5محدوده بلوک 

 ید باهنر از تقاطع بولوار شهید مطهری تا تقاطع خیابان شریعتی شمالی   شمال : بولوار شه

 شرق : بولوار شهید مطهری از تقاطع خیابان امام)مقابل باغ گلشن( تا بولوار شهید باهنر     

 الی   جنوب : خیابان امام خمینی از تقاطع بولوار شهید مطهری )مقابل باغ گلشن( تا تقاطع خیابان دکتر شریعتی شم

 غرب : خیابان دکتر شریعتی شمالی از تقاطع خیابان امام تا تقاطع بولوار شهید باهنر     
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.06 بر شمالی خیابان امام     1  هزار ریالشصت  

000.03 بر شرقی خیابان دکتر شریعتی شمالی   2  هزار ریال سی 

000.53 متری شهید باهنر     24بر جنوبی  3  پنج هزار ریال و سی 

000.08 بر غربی بولوار شهید مطهری   4  هزار ریال هشتاد 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 ریمت 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی در محدوده بلوک فوق 9  هزار ریال سه 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 46                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 6محدوده بلوک 

د فاصل تقاطع امتداد خیابان پیشنهادی شهید بهشتی شمالی تا تقاطع میالن بین واحدهای متری واعظ طبسی ح 100شمال : قسمتی از بلوار 
 مسکونی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جنب هتل بهمن  

د هیشرق : کوچه بین واحدهای مسکونی شرکت تعاونی فرهنگیان و رودخانه زینبا و امتداد آن تا تقاطع بولوار شهید مطهری و قسمتی از بولوار ش
 مطهری تا ابتدای بولوار شهید باهنر      

 خرداد(     15جنوب : بولوار  شهید باهنر از تقاطع بولوار شهید مطهری تا تقاطع امتداد خیابان دکتر بهشتی شمالی)جنب فروشگاه بنیاد 

 متری آیت اله واعظ طبسی 100غرب : امتداد خیابان دکتر بهشتی شمالی تا تقاطع بولوار 
 

 هر مترمربع به ریال قیمت 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

 هزار ریال هفتاد و پنج 75.000 بر غربی بولوار شهید مطهری  1

 هزار ریال بیست 20.000 بر جنوبی و غربی رودخانه زینبا 2

3 
امتداد بر غربی کوچه بین واحدهای مسکونی شرکت تعاونی 

 فرهنگیان
 هزار ریال جو پنسی  35.000

 هزار ریال سی 30.000 متری شهید باهنر      24بر شمالی و شمال شرقی  4

 هزار ریال و پنجسی  35.000 متری آیت اله واعظ طبسی    100بر جنوبی بولوار  5

6 
متری آیت اله  100بر شرقی امتداد دکتر بهشتی شمالی تا بولوار 

 واعظ طبسی
 هزار ریال و پنجسی  35.000

 هزار ریال بیست 20.000 متری 12ارزش بر خیابانهای  7

 هزار ریال هجده 18.000 متری 8ارزش بر خیابانهای  8

 هزار ریال شانزده 16.000 متری 6ارزش بر خیابانهای  9

 هزار ریال چهارده 14.000 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  10

 هزار ریال سه 3.000 ارزش اراضی کشاورزی در محدوده بلوک فوق 9

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  11



 47                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 7محدوده بلوک 

متری آیت اله واعظ طبسی از تقاطع بولوار شهید مطهری)میدان شهدا( تا تقاطع کوچه بین واحدهای مسکونی شرکت تعاونی  100شمال : بلوار 
 مسکن فرهنگیان 

 متری آیت اله واعظ طبسی)میدان شهدا( 100رودخانه زینبا)پل( تا تقاطع بولوار شرق: بولوار شهید مطهری از تقاطع محل 

 جنوب : امتداد رودخانه زینبا از محل تقاطع آن با بولوار شهید مطهری     

به سمت جنوب  متری آیت اله واعظ طبسی( و 100غرب : کوچه بین واحدهای مسکونی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان)از محل تقاطع آن با بولوار 
 و ادامه رودخانه زینبا

 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.53 متری آیت اله واعظ طبسی      100بر جنوبی بولوار  1  هزار ریال و پنجسی  

2 
بر غربی بولوار شهید مطهری  پس از کسر عرض بولوار و خیابان 

 عرض منازل  
000.53  هزار ریال و پنجسی  

000.52 بر شمالی و شرقی رودخانه زینبا 3  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

4 
بر شرقی کوچه بین واحدهای مسکونی شرکت تعاونی مسکن 

 فرهنگیان
000.53  هزار ریال و پنجسی  

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  7  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی در محدوده بلوک فوق 8  الریهزار  سه 

9 
متر عرض داشته باشند تا  12ارزش بر خیابانهایی که بیش از 

 متر 20عرض 
000.52  

هزار  و پنجبیست 

 یرال

000.53 متر عرض داشته باشند. 20ارزش بر خیابانهایی که بیش از  10  هزار ریال و پنجسی  

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  11



 48                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 

 8محدوده بلوک 
 کتر بهشتی شمالی  شمال : بلوار شهید باهنر از تقاطع خیابان دکتر شریعتی شمالی تا تقاطع خیابان د

 شرق : خیابان شهید شریعتی شمالی از تقاطع خیابان امام تا تقاطع بلوارشهید باهنر  

 جنوب : خیابان امام از تقاطع خیابان دکتر شریعتی شمالی تا میدان قدس)تقاطع بلوار بهشتی شمالی(      

 ن امام( تا بولوار شهید باهنر غرب : خیابان شهید بهشتی شمالی از تقاطع فلکه قدس)تقاطع خیابا
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.53 بر جنوبی بولوار شهید باهنر       1  هزار ریال و پنجسی  

000.53 بر غربی خیابان دکتر شریعتی شمالی  2  هزار یرال و پنجسی  

000.56 بر شمالی خیابان امام  3  
هزار  و پنجشصت 

 ریال

000.53 بر شرقی بولوار شهید بهشتی شمالی  4  هزار ریال و پنجسی  

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار یرال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار یرال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریالشانزده  

000.41 متری 6ای تا ارزش بر خیابانه 8  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی در محدوده بلوک فوق 9  هزار ریال سه 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 49                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 9محدوده بلوک 

 شمال : خیابان بازک از تقاطع بولوار شهید بهشتی شمالی تا تقاطع خیابان نواب صفوی   

 بولوار شهید بهشتی شمالی از میدان قدس تا تقاطع خیابان بازک    شرق :

 جنوب : خیابان امام و میدان امام از میدان قدس تا تقاطع آن با  خیابان نواب صفوی 

 غرب : خیابان نواب صفوی از میدان امام تا تقاطع خیابان بازک  
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف محلشـــــــرح و موقعیت 

000.30 بر جنوبی خیابان بازک        1  هزار ریال سی 

000.40 بر غربی خیابان بولوار شهید بهشتی شمالی  2  هزار ریال چهل 

000.052 بر شمالی خیابان امام  3  هزار ریال پنجاه دویست و 

000.053 بر شمالی میدان امام از کوچه برق تا انتهای بانک آرمان 4  هزار ریالو پنجاه یصد س 

000.052 بر شرقی خیابان نواب صفوی   5  هزار ریالو پنجاه دویست  

000.30 متری 12ارزش بر خیابانهای  6  ریال رهزا سی 

000.52 متری 8ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریالو پنج بیست  

000.20 متری 6ارزش بر خیابانهای  8  هزار ریال بیست 

000.81 متری 6های تا ارزش بر خیابان 9  هزار ریال هجده 

000.020 امالک واقع در خیابان زرگر و مغازه های اطراف  10  هزار ریال دویست 

   ارزش جبهه محاسبه گردد 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  11

 



 50                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 10محدوده بلوک 

    شمال : بولوار شهید باهنر از تقاطع خیابان شهید بهشتی شمالی تا میدان آزادگان 

 شرق : بولوار بهشتی شمالی از تقاطع خیابان بازک تا تقاطع بولوار شهید باهنر 

 جنوب : خیابان بازک از تقاطع خیابان بولوار شهید بهشتی شمالی تا تقاطع نواب صفوی  

 غرب : خیابان نواب صفوی از تقاطع خیابان بازک تا میدان آزادگان   
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

دی
ر

 ف

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.53 بر جنوبی بولوار شهید باهنر         1  هزار ریال و پنجسی  

000.40 بر غربی خیابان بلوار شهید بهشتی شمالی  2  هزار ریال چهل 

000.52 بر شمالی خیابان بازک 3  هزار ریالو پنج بیست  

000.85 بر شرقی خیابان نواب صفوی   4  هزار ریالهشتاد و پنج  

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 محدوده بلوک فوقارزش اراضی کشاورزی در  9  هزار ریالسه  

   ارزش جبهه محاسبه گردد 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 51                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 11محدوده بلوک 

 متری آیت ا... واعظ طبسی از نقطه تقاطع خیابان پیشنهادی ادامه بولوار شهید بهشتی شمالی تا تقاطع بلوار گلستان     100شمال : بولور 

 متری آیت ا... واعظ طبسی100خرداد تا بولوار  15امتداد بولوار شهید بهشتی شمالی از ضلع شرقی محل فروشگاه  شرق : خیابان پیشنهادی

 خرداد تا تقاطع بولوار گلستان)میدان آزادگان(    15جنوب : بولوار شهید باهنر از ضلع شرقی بنیاد 

 آیت ا... واعظ طبسی )میدان واعظ طبسی(    غرب : بولوار گلستان از تقاطع میدان آزادگان تا تقاطع بولوار 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.53 متری آیت ا... واعظ طبسی     100بر جنوبی بولوار  1  هزار ریال و پنجسی  

2 
بر غربی خیابان پیشنهادی امتداد بولوار شهید بهشتی شمالی تا 

 متری آیت اله واعظ طبسی  100قاطع آن با بلوار محل ت
000.52  هزار ریالو پنج بیست  

000.53 بر شمالی بولوار شهید باهنر  3  هزار ریال و پنجسی  

000.52 بر شرقی بولوار گلستان    4  هزار ریالو پنج بیست  

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ی ارزش بر خیابانها 6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی در محدوده بلوک فوق 9  هزار ریال سه 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 52                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 12محدوده بلوک 
 شمال :قسمتی از کمربندی از محل تقاطع میدان فوالد تا تقاطع امتداد خیابان امام حسین واقع در شهرک زیباشهر )روبروی هتل بهمن(      

 شرق : بولوار شهید مطهری از محل تقاطع بولوار آیت اله واعظ طبسی )میدان شهدا( تا تقاطع کمربندی )میدان فوالد(   

 متری آیت اله واعظ طبسی از تقاطع بولوار شهید مطهری )میدان شهدا(تا تقاطع خیابان امام حسین)روبروی هتل بهمن(    100: بولوار  جنوب

 مشهد     -متری آیت اله واعظ طبسی)روبروی هتل بهمن (تا تقاطع آن با جاده کمربندی یزد 100غرب : خیابان امام حسین از محل تقاطع بولوار 
 

 یمت هر مترمربع به ریالق 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

1 
بر جنوبی جاده کمربندی از تقاطع میدان فوالد تا امتداد خیابان 

 امام حسین واقع در داخل شهرک  زیباشهر
000.52  هزار ریالو پنج بیست  

2 

متری آیت اله واعظ طبسی از تقاطع شهید 100بر شمالی بولوار 

طهری)میدان شهدا(  تا تقاطع خیابان امام حسین) روبروی هتل م

 بهمن( 

000.53  هزار ریال و پنجسی  

3 
بر شرقی خیابان امام حسین) روبروی هتل بهمن( از تقاطع بولوار 

 آیت اله واعظ طبسی  تا تقاطع آن با کمربندی 
000.53  هزار ریال و پنجسی  

4 
ع بولوار آیت اله واعظ طبسی بر غربی بولوار شهید مطهری از تقاط

 ) میدان شهدا( تا تقاطع آن با کمربندی )میدان فوالد (   
000.53  هزار ریال و پنجسی  

000.52 متری 20ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریالو پنج بیست  

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریالبیست  

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6 ارزش بر خیابانهای تا 8  الریهزار  شانزده 

000.05 ارزش اراضی واقع در مجتمع ساماندهی   9  هزار ریال پنجاه 

   ارزش گردد 3/2ارزش جبهه محاسبه پشت جبهه به مأخذ  10

 

 

 



 53                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 13محدوده بلوک 
متری جنب  صدا  3وبروی هتل بهمن( با جاده کمربندی یزد تا امتدادتقاطع  خیابان شمال : قسمتی از کمربندی از محل تقاطع خیابان امام حسین )ر

 و سیما

 مشهد  -شرق : خیابان امام حسین واقع در شهرک زیباشهر )روبروی هتل بهمن( از تقاطع بولوار آیت اله واعظ طبسی تا جاده کمربندی یزد

 ام حسین روبروی هتل بهمن تا تقاطع خیابان جنب  صدا و سیما میدان واعظ طبسی     جنوب :بلوار ایت اله واعظ طبسی  از تقاطع خیابان ام

 مشهد -غرب : خیابان جنب صدا و سیما از محل تقاطع میدان واعظ طبسی تا تقاطع آن با کمربندی یزد 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

1 
بندی از محل تقاطع خیابان امام حسین تا خیابان بر جنوبی کمر

 جنب صدا و سیما           
000.52  هزار ریالو پنج بیست  

2 

بر شمالی بلوار ایت اله واعظ طبسی  از تقاطع خیابان امام حسین 

متری جنب  صدا و سیما میدان  35روبروی هتل بهمن تا خیابان 

 واعظ طبسی     

000.52  ریالهزار و پنج بیست  

3 
بر غرب خیابان امام حسین) روبروی هتل بهمن( از تقاطع بولوار 

 مشهد -متری ایت اله واعظ طبسی تا جاده کمربندی یزد 100
000.53  هزار ریال و پنجسی  

4 
بر شرقی خیابان جنب صدا و سیما از تقاطع میدان واعظ طبسی تا 

 جاده کمربندی یزد 
000.53  هزار ریال و پنجسی  

000.53 متری 20ش بر خیابانهای ارز 5  هزار ریال و پنجسی  

000.30 متری 12ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال سی 

000.52 متری 8ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریالو پنج بیست  

000.20 متری 6ارزش بر خیابانهای تا 8  هزار ریال بیست 

 .ارزش جبهه محاسبه گردد 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

 



 54                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 14محدوده بلوک 

مشهد از تقاطع امتداد خیابان جنب صدا و سیما تا تقاطع ورودی  میدان امام زاده  به  -شمال و شمال شرقی: کمربندی یزد

 جاده کمربندی      

 شرق: خیابان جنب صدا و سیما از محل تقاطع میدان واعظ تا تقاطع جاده کمربندی  

 سی از تقاطع میدان واعظ )جنب صدا و سیما( تا ورودی میدان امامزاده جنوب: بولوار ایت اله واعظ طب

 غرب:حاشیه میدان امام زاده تا ورودی جاده کمربندی  
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

1 
بر جنوبی کمربندی از محل  تقاطع  خیابان جنب صدا و سیما تا 

 ع کمربندی و ورودی میدان امامزاده   محل تقاط
000.52  

هزار  و پنجبیست 

 ریال

2 
بر غربی خیابان جنب صدا و سیما از محل تقاطع میدان واعظ تا 

 تقاطع آن با جاده کمربندی  
000.53  هزار ریال و پنجسی  

3 
بر شمالی  بولوار ایت اله واعظ طبسی از محل  تقاطع میدان واعظ 

 ورودی میدان امامزاده                                                              طبسی  تا  ابتدای
000.53  هزار ریال و پنجسی  

4 
بر شمالی میدان امام زاده از ابتدای میدان  تا محل تقاطع آن با 

 جاده کمربندی  
000.06  هزار ریال شصت 

000.53 متری 20ارزش بر خیابانهای  5  ار ریالهز و پنجسی  

000.30 متری 12ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال سی 

000.52 متری 8ارزش بر خیابانهای  7  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.20 متری 6ارزش بر خیابانهای تا 8  هزار ریال بیست 

 ارزش جبهه محاسبه گردد 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 15محدوده بلوک 
 بان پنجعلی از تقاطع خیابان نواب صفوی  )میدان پنجعلی( تا تقاطع خیابان میارزه     شمال : خیا

 شرق : خیابان نواب صفوی از تقاطع خیابان شهید محمد منتظری تا تقاطع خیابان پنجعلی )میدان پنجعلی(  

 جنوب : خیابان شهید محمد منتظری از تقاطع میدان امام تا تقاطع خیابان میارزه 

 رب : خیابان میارزه از تقاطع خیابان شهید محمد منتظری تا تقاطع خیابان پنجعلی     غ
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.06 بر جنوبی خیابان پنجعلی           1  هزار ریال شصت 

000.022 بر غربی خیابان نواب صفوی    2  
 بیست دویست و 

 هزار ریال

000.010 بر شمالی خیابان محمد منتظری   3  هزار ریال یکصد 

000.53 بر شرقی خیابان میارزه     4  هزار ریال سی و پنج 

000.52 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.20 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال بیست 

000.81 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال شانزده 

9 

عرصه واحد تجاری واقع در کوچه منتظری یک و کوچه شهید 

ارزش تجاری بر  3/2وفائی)کوچه روبروی بانک سپه( به مأخذ 

 غربی خیابان نواب صفوی محاسبه شود. 

000.051  
هزار  پنجاه و یکصد

 ریال

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 56                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 16محدوده بلوک 

 شمال : بولوار مادر از میدان آزادگان تا تقاطع بلوار امام رضا      

 شرق : خیابان نواب صفوی از تقاطع میدان پنجعلی تا میدان آزادگان    

 امام رضا  جنوب : خیابان پنجعلی از تقاطع نواب صفوی تا میدان

 غرب : بولوار امام رضا از میدان امام رضا تا تقاطع بولوار مادر      
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.52 بر جنوبی بولوار مادر           1  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.08 بر غربی خیابان نواب صفوی    2  هزار ریال هشتاد 

000.05 بر شمالی خیابان پنجعلی   3  هزار ریال پنجاه 

000.04 بر شرقی بولوار امام رضا      4  هزار ریال چهل 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال هشانزد 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی واقع در بلوک فوق   9  هزار ریال سه 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 57                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 17محدوده بلوک 
 ام زاده       شمال : بولوار جهاد از تقاطع بولوار آستان قدس تا میدان ام

 شرق : بولوار آستان قدس از میدان آزادگان تا بولوار جهاد  

 جنوب : بولوار مادر از میدان آزادگان تا بولوار امام رضا   

 غرب : بولوار امام رضا از تقاطع بولوار مادر تا تقاطع بولوار آیت اله واعظ طبسی     
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف رح و موقعیت محلشـــــــ

000.52 بر جنوبی بولوار آیت اله واعظ طبسی و بر شرقی میدان امامزاده 1  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.53 بر غربی بولوار آستان قدس     2  هزار یرال و پنجسی  

000.53 بر شمالی بولوار مادر   3  هزار ریال و پنجسی  

000.52 ا     بر شرقی بولوار امام رض 4  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.16 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 کشاورزی واقع در بلوک فوق   ارزش اراضی 9  هزار ریال سه 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 58                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 18محدوده بلوک 

 شمال : میدان امام رضا خیابان تختی از محل تقاطع خیابان میارزه تا میدان ولیعصر       

 ی تا تقاطع خیابان پنجعلی    شرق : خیابان میارزه از تقاطع خیابان شهید محمد منتظر

 بهمن جنوبی)بسیج(     22جنوب : خیابان شهید محمد منتظری از تقاطع خیابان میارزه تا تقاطع خیابان 

 بهمن جنوبی از تقاطع شهید محمد منتظری تا میدان ولیعصر         22غرب : بولوار 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف حلشـــــــرح و موقعیت م

1 
بر جنوبی میدان امام رضا وخیابان تختی و قسمتی از خیابان 

 پنجعلی تا ابتدای خیابان میارزه        
000.20  هزار ریال بیست 

000.40 بر غربی خیابان میارزه 2  هزار ریال چهل 

000.30 بر شمالی خیابان شهید محمد منتظری    3  هزار ریال سی 

000.30 بهمن جنوبی       22وار بر شرقی بول 4  هزار ریال سی 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال دوازده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

 



 59                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 19محدوده بلوک 

 بهمن شمالی         22شمال :ضلع جنوبی میدان امام زاده از تقاطع ورودی بولوار امام رضا تا امتداد بولوار 

 شرق : بولوار امام رضا از تقاطع خیابان تختی )میدان امام رضا( تا میدان امام زاده     

 جنوب : خیابان تختی از تقاطع میدان امام رضا تا میدان ولیعصر     

 بهمن شمالی از تقاطع خیابان تختی )میدان ولیعصر( تا میدان امام زاده          22غرب : بولوار 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.30 ه        بر جنوبی میدان امام زاد 1  سی هزار ریال  

000.30 بر غربی بولوار امام رضا  2  سی هزار ریال 

000.20 بر شمالی خیابان تختی     3  بیست هزار ریال 

000.20 بهمن شمالی 22بر شرقی بولوار  4  هزار ریال بیست 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال دوازده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

 



 60                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 20محدوده بلوک 

 بهمن شمالی تا تقاطع  جاده کمربندی یزد         22بولوار  شمال :ضلع جنوبی و غربی میدان امام زاده از تقاطع

 بهمن شمالی از میدان ولیعصر تا میدان امام زاده       22شرق : بولوار 

 جنوب : بولوار مبارزان از میدان ولیعصر تا تقاطع جاده یزد      

 ان)شهرک(          غرب : جاده یزد ازتقاطع ورودی میدان امام زاده تا تقاطع بولوار مبارز
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.50 بر جنوبی و غربی میدان امام زاده         1  هزار ریال پنجاه 

000.30 بهمن شمالی   22بر غربی بولوار  2  سی هزار ریال 

000.30 بر شمالی بولوار مبارزان)شهرک(      3  هزار ریال سی 

000.20 بر شرقی جاده یزد  4  بیست هزار ریال 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال دوازده 

000.2 ارزش اراضی کشاورزی واقع در بلوک فوق  9  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 61                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 21محدوده بلوک 
 شمال : بولوار مبارزان از تقاطع میدان ولیعصر تا تقاطع جاده یزد         

 ولیعصر تا تقاطع خیابان باسکول )راه دشتغران(       بهمن جنوبی از تقاطع میدان  22شرق : بولوار 

 بهمن جنوبی تا جاده یزد        22جنوب : خیابان باسکول )جاده دشتغران( از تقاطع بولوار 

 غرب : جاده یزد از تقاطع بولوار مبارزان تا تقاطع جاده دشتغران           
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف موقعیت محلشـــــــرح و 

000.30 بر جنوبی بولوار مبارزان          1  سی هزار ریال 

000.30 بهمن جنوبی  22بر غربی بولوار  2  هزار ریال سی 

000.30 بر شمالی جاده دشتغران  خیابان باسکول و جاده دشتغران       3  سی هزار ریال 

000.10 بر شرقی جاده یزد  4  زار ریاله ده 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال دوازده 

000.2 ارزش اراضی کشاورزی واقع در بلوک فوق  9  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

11    

 



 62                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 22محدوده بلوک 

شمال : کمربندی واقع در ضلع جنوبی دانشگاه آزاد اسالمی از محل تقاطع میدان فوالد تا امتداد تقاطع خیابان واقع در 

 ضلع غربی شهرک مسکن مهر          

کمربندی و  ع آن با رک مسکن مهر و محوطه شرکت ذغالسنگ)ادامه بلوار والیت(از محل تقاطشرق : خیابان بین شه

 بولوار استقالل )امیرالمومنین(        

 جنوب : بلوار  استقالل از تقاطع بولوار شهید مطهری )میدان شهید فهمیده( به طرف شرق تا محل تقاطع خیابان والیت        

 ری از تقاطع بولوار استقالل تامیدان فوالد)میدان دانشگاه آزاد اسالمی(            غرب : بولوار شهید مطه
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.05 متری استقالل           35بر شمالی بولوار  1  هزار ریال پنجاه 

000.05 بر شرقی بولوار شهید مطهری   2  هزار ریال پنجاه 

000.50 بر جنوبی کمربندی جنب دانشگاه آزاد 3  هزار ریال پنجاه 

4 
بر غربی خیابان مابین شهرک مسکن مهر و شرکت 

 ذغالسنگ)ادامه بلوار والیت(
000.60  هزار ریال شصت 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  5
  

5  
  

6  
  

 



 63                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 23محدوده بلوک 
 مال : بولوار شهدای گمنام و جاده خرو از میدان معلم تا مقابل پست برق         ش

 شرق : روبروی پست برق به طرف جنوب تا محل تقاطع آن با رودخانه عباس بیک

جنوب :قسمتی ازرودخانه عباس بیک از محل روبروی پست برق تا نقطه مقابل تقاطع آن با بلوار شهید رجائی )از طرف 

 معلم(        میدان

 غرب : بولوار شهید رجائی از محل تقاطع میدان معلم به سمت جنوب تا محل تقاطع آن با رودخانه عباس بیک          
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.30 بر جنوبی بولوار شهدای گمنام و جاده خرو          1  ار ریالهز سی 

000.20 بر غربی خیابان روبروی پست برق    2  هزار ریال بیست 

000.30 اراضی بر شمالی رودخانه عباس بیک       3  سی هزار ریال 

000.40 بر شرقی بولوار شهید رجائی و کوچه امتداد آن    4  چهل هزار ریال 

000.60 ضلع جنوب شرقی میدان معلم  5  شصت هزار ریال 

 هزار ریال بیست  20.000 متر 12ر خیابانهای بیش از ارزش ب 6

 الیهزار ر هجده 18.000 یمتر 12 یابانهایارزش بر خ 7

 الیهزار ر شانزده 16.000 یمتر 8 یابانهایارزش بر خ 8

 الیهزار ر چهارده 14.000 یمتر 6 یابانهایارزش بر خ 9

 الیهزار ر دوازده 12.000 یمتر 6تا  یابانهایارزش بر خ 10

 الیهزار ر دو 2.000 واقع در بلوک فوق یکشاورز یارزش اراض 11

 



 64                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 

 24 محدوده بلوک

 شمال : خیابان فلسطین بولوار معلم از تقاطع میدان پلیکان تا میدان معلم      

 شرق : بولوار شهید رجائی از میدان معلم تا محل تقاطع آن با رودخانه عباس بیک 

 عباس بیک از محل تقاطع آن با ادامه بولوار شهید رجائی و تقاطع آن با ادامه خیابان معلم    جنوب : بر شمالی رودخانه

ن تا غرب :قسمتی از بولوار شهید مطهریو خیابان معلم از تقاطع میدان پلیکان تا ضلع جنوبی خیابان امام و ضلع شرقی خیابان معلم و امتداد آ
 رودخانه عباس بیک      

 ربع به ریالقیمت هر مترم 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.04 بر جنوبی بولوار معلم و خیابان فلسطین            1  هزار ریال چهل 

000.05 بر غربی بولوار شهید رجائی و کوچه امتداد آن  2  هزار ریال پنجاه 

000.52 اراضی بر شمالی رودخانه عباس بیک 3  
 هزارو پنج بیست 

 ریال

000.04 بر شرقی خیابان معلم  و کوچه امتداد آن 4  هزار ریال چهل 

000.05 متری شهید رجایی واقع در داخل بلوک 24بر شمالی و جنوبی بولوار  5  هزار ریال پنجاه 

000.06 بر شرقی بولوار شهید مطهری از میدان پلیکان تا ابتدای خیابان معلم 6  هزار ریال شصت 

000.06 یس مادر(واقع در کوی رسالت)محل تندتجاری های  7  هزار ریال شصت 

 بیست هزار ریال 20.000 ضلع شرقی خیابان بوستان 8

.00020 متری 12ارزش بر خیابانهای  9  هزار ریال بیست 

0008.1 متری 8ارزش بر خیابانهای  10  هزار ریال هجده 

0006.1 متری 6ارزش بر خیابانهای  11  لهزار ریا شانزده 

0004.1 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  12  هزار ریالچهارده  

.0003 ارزش اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق  13  هزار ریال سه 

 



 65                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 25محدوده بلوک 
 شمال : خیابان امام از تقاطع دکتر شریعتی تا تقاطع خیابان معلم        

 ف جنوب تا رودخانه عباس بیک     شرق : خیابان معلم از تقاطع خیابان امام به طر

 جنوب : رودخانه عباس بیک از تقاطع امتداد  خیابان معلم تا امتداد خیابان دکتر شریعتی جنوبی     

 غرب : خیابان دکتر شریعتی جنوبی و ادامه آن به سمت جنوب از تقاطع خیابان امام به طرف جنوب تا رودخانه عباس بیک     
 

 ع به ریالقیمت هر مترمرب 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.07 بر جنوبی خیابان امام          1  هزار ریال هفتاد 

000.04 بر غربی خیابان معلم و ادامه آن تا رودخانه عباس بیک 2  هزار ریال چهل 

3 
متری شهید رجایی واقع در داخل 24بر شمالی و جنوبی بولوار 

 بلوک    
000.05  هزار ریالپنجاه  

4 
بر شرقی خیابان دکتر شریعتی جنوبی ادامه آن تا رودخانه عباس 

 بیک       
000.04  هزار ریال چهل 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی واقع در بلوک فوق   9  هزار ریالسه  

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

11    

 



 66                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 26 محدوده بلوک

 ر شریعتی جنوبی         شمال : خیابان امام از تقاطع میدان قدس تا خیابان دکت

 متری شهید رجایی  24شرق : خیابان دکتر شریعتی جنوبی از تقاطع خیابان امام تا تقاطع 

 متری شهید رجایی از تقاطع خیابان دکتر شریعتی جنوبی تا تقاطع بولوار شهید بهشتی جنوبی  24جنوب : 

 متری شهید رجایی   24وار غرب : خیابان دکتربهشتی جنوبی از میدان قدس تا تقاطع بول
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.06 بر جنوبی خیابان امام          1  هزار ریال شصت 

000.04 بر غربی خیابان دکتر شریعتی جنوبی  2  هزار ریال چهل 

000.05 متری شهید رجایی      24بر شمالی بولوار  3  هزار ریال پنجاه 

000.04 بر شرقی خیابان دکتر بهشتی جنوبی        4  لریاهزار  چهل 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6تا ارزش بر خیابانهای  8  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی واقع در بلوک فوق   9  هزار ریالسه  

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

11    

 



 67                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 27محدوده بلوک 

تا تقاطع خیابان دکتر  متری شهید رجایی و امتداد بهشتی جنوبی از تقاطع میدان پنجم اردیبهشت 24شمال : بولوار 

 شریعتی جنوبی          

متری شهید رجایی تا تقاطع رودخانه عباس  24شرق : امتداد خیابان دکتر شریعتی جنوبی از تقاطع خیابان امام تا تقاطع 

 بیک

 جنوب : رودخانه عباس بیک از تقاطع خیابان دکتر شریعتی جنوبی تا تقاطع بلوار شهید عباسپور  

 لوار شهید عباسپور از میدان پنجم اردیبهشت تا تقاطع رودخانه عباس بیکغرب : ب
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.04 متری شهید رجایی و دکتر بهشتی جنوبی           24بر جنوبی بولوار  1  هزار ریال چهل 

000.52 شریعتی جنوبی   بر غربی امتداد خیابان دکتر 2  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.3 بر شمالی رودخانه عباس بیک      3  هزار ریال سه 

000.05 بر شرقی بولوار شهید عباسپور      4  هزار ریال پنجاه 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 ارزش اراضی کشاورزی واقع در بلوک فوق   9  هزار ریالسه  

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

 



 68                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 28محدوده بلوک 

 مام میدان امام از تقاطع خرمشهر تا میدان قدس           شمال : خیابان ا

 شرق : امتداد خیابان دکتر بهشتی جنوبی میدان قدس تا کوچه شیخ عطار 

 جنوب : کوچه شیخ عطار از تقاطع دکتر بهشتی جنوبی تا تقاطع خیابان خرمشهر   

 غرب : خیابان خرمشهر از تقاطع شیخ عطار تا میدان امام 
 

 هر مترمربع به ریال قیمت 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.053 بر جنوبی خیابان امام میدان امام            1  
هزار و پنجاه  سیصد

 ریال

2 
بر جنوبی میدان امام از کوچه شهید اخوان تا انتهای مغازه طال 

 فروشی آقای زرگرزاده
000.053  

هزار و پنجاه سیصد 

 ریال

000.05 بر غربی بولوار دکتر بهشتی جنوبی    3  هزار ریال پنجاه 

000.04 بر شمالی کوچه شیخ عطار        4  هزار ریال چهل 

000.030 بر شرقی خیابان خرمشهر         5  هزار ریال سیصد 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  8  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  9  هزار ریال چهارده 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

11 
عرصه واحدهای تجاری واقع در پاساژ نفیسی و شرکا و زمینهای واحد تجاری 

ارزش بر جنوبی خیابان امام و میدان امام  3/2کوچه فوق به مأخذ واقع در 
 محاسبه گردد.   

000.052  
هزار و پنجاه دویست 

 ریال

12 
ارزش تجاری  3/2ارزش زمینهای تجاری واقع در خیابان شیخ عطار به مأخذ 

 زمینهای تجاری واقع در خیابان خرمشهر محاسبه گردد. 
000.020  هزار ریال دویست  

 



 69                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 29محدوده بلوک 

 شمال : کوچه شیخ عطار از تقاطع خیابان خرمشهر تا تقاطع بولوار شهید بهشتی جنوبی            

 شرق : خیابان دکتر بهشتی جنوبی از تقاطع کوچه شیخ عطار تا تقاطع کوچه مجتهد نجفی  

 جنوب : خیابان مجتهد نجفی از تقاطع بهشتی جنوبی تا خیابان خرمشهر    

 ب : خیابان خرمشهر از تقاطع شیخ مجتهد نجفی تا تقاطع کوچه شیخ عطار  غر
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.04 بر جنوبی خیابان کوچه شیخ عطار             1  هزار ریال چهل 

000.05 ارزش بر غربی بولوار دکتر بهشتی جنوبی     2  هزار ریال پنجاه 

000.52 بر شمالی کوچه مجتهد نجفی         3  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

4 
بر شرقی خیابان خرمشهر از ابتدای کوچه شیخ عطار تا کوچه 

 بانک صادرات       
000.030  هزار ریال  سیصد 

5 
بر شرقی خیابان خرمشهر از ابتدای کوچه بانک صادرات تا کوچه 

 بانک رفاه      
000.010  هزار ریال یکصد 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  8  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  9  هزار ریال چهارده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2 ارزش پشت جبهه به مأخذ 10
  

11    

 

 



 70                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 30محدوده بلوک 
 شمال : کوچه مجتهد نجفی از تقاطع بولواردکتر بهشتی جنوبی تا تقاطع خیابان خرمشهر             

 شرق : خیابان دکتر بهشتی جنوبی از تقاطع کوچه مجتهد نجفی تا تقاطع آن با بلوار شهید رجائی 

 کتر بهشتی جنوبی از محل تقاطع بولوار شهید رجایی تا میدان پنجم اردیبهشت     جنوب : ادامه بولوارد

 غرب : خیابان خرمشهر از تقاطع شیخ مجتهد نجفی تا میدان پنجم اردیبهشت     
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.04            بر جنوبی خیابان کوچه مجتهد نجفی   1  هزار ریال چهل 

2 
ارزش بر غربی بولوار دکتر بهشتی جنوبی ) حد فاصل خیابان 

 مجتهد نجفی تا ابتدای بولوار شهید رجائی(    
000.04  هزار ریال چهل 

000.04 بر شمالی دکتر بهشتی جنوبی          3  هزار ریال چهل 

000.06 بر شرقی خیابان خرمشهر         4  هزار ریال تشص 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

 هه محاسبه گردد.ارزش جب 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

10    

11    

 



 71                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 31محدوده بلوک 

 شمال : خیابان شهید محمد منتظری از تقاطع شهید اکبرزاده)آب انبار چهار سو( تا میدان امام              

 شرق : خیابان خرمشهر از میدان امام تا تقاطع خیابان نیایش  

 ه تا تقاطع آن با خیابان خرمشهر      جنوب : خیابان نیایش از تقاطع کوچه شهید اکبرزاد

 غرب : کوچه شهید اکبرزاده از تقاطع نیایش تا تقاطع خیابان شهید محمد منتظری      
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.08 بر جنوبی خیابان شهید محمد منتظری               1  ریال هزار هشتاد 

000.030 ارزش بر غربی خیابان خرمشهر      2  هزار ریال سیصد  

000.08 بر شمالی خیابان نیایش  3  هزار ریال هشتاد 

000.04 بر شرقی خیابان شهید اکبرزاده         4  هزار ریال چهل 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

 



 72                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 32محدوده بلوک 

 جنب هیئت فاطمی  شمال : خیابان نیایش از تقاطع خیابان خرمشهر  تا تقاطع کوچه

 شرق : خیابان خرمشهر ازتقاطع  خیابان نیایش تا تقاطع خیابان کشاورز)میدان پنجم اردیبهشت(  

 جنوب : خیابان کشاورز از میدان پنجم اردیبهشت تا تقاطع کوچه قمریه شجاع)امتداد کوچه جنب هیئت فاطمی(      

 طمی( از تقاطع خیابان نیایش تا تقاطع آن با خیابان کشاورز       غرب : کوچه قمریه شجاع )ادامه کوچه جنب هیئت فا
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.04 بر جنوبی خیابان نیایش  1  هزار ریال چهل  

000.08 ارزش بر غربی خیابان خرمشهر      2  هزار ریال هشتاد  

000.52 ابان کشاورز          بر شمالی خی 3  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.52 بر شرقی کوچه قمریه  شجاع)کوچه جنب هیئت فاطمی (         4  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ی ارزش بر خیابانها 7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

10    

11    

 

 



 73                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 33محدوده بلوک 
 رزاده              بهمن جنوبی تا تقاطع کوچه شهید اکب 22شمال : خیابان شهید محمد منتظری از تقاطع بولوار

 شرق : کوچه شهید اکبرزاده از تقاطع خیابان شهید محمد منتظری تا تقاطع خیابان نیایش      

 بهمن جنوبی       22جنوب : خیابان نیایش از تقاطع شهید اکبرزاده تا تقاطع بولوار 

 د محمد منتظری بهمن جنوبی از تقاطع خیابان نیایش تا تقاطع خیابان شهی 22غرب : بولوار 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.05 بر جنوبی خیابان شهید محمد منتظری                 1  هزار ریال پنجاه 

000.04 ارزش بر غربی کوچه شهید اکبرزاده      2  هزار ریال چهل 

000.04 بر شمالی خیابان نیایش       3  هزار ریال چهل 

000.04 بهمن جنوبی          22بر شرقی بولوار  4  هزار ریال چهل 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ا ارزش بر خیابانهای ت 8  هزار ریال چهارده 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9
  

10    

11    

 

 



 74                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 34محدوده بلوک 
 خرداد تا تقاطع کوچه جنب هیئت فاطمی 15شمال : خیابان نیایش از تقاطع خیابان 

 سی تا تقاطع خیابان کشاورز       شرق : کوچه قمریه شجاع )کوچه جنب هیئت فاطمی( از تقاطع خیابان طب

 خرداد       15جنوب : خیابان کشاورز از تقاطع کوچه قمریه شجاع تا تقاطع 

 خرداد از تقاطع خیابان کشاورز تا تقاطع خیابان نیایش  15غرب : خیابان 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.30 خیابان نیایش                 بر جنوبی 1  هزار ریال سی 

000.20 بر غربی کوچه قمریه شجاع)کوچه جنب هیئت فاطمی( 2  بیست هزار ریال 

000.20 بر شمالی خیابان کشاورز 3  بیست هزار ریال 

000.30 خرداد 15بر شرقی خیابان  4  هزار ریال سی 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال دوازده 

000.2 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق  9  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10

11    

 



 75                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 35محدوده بلوک 

 خرداد تا میدان پنجم اردیبهشت   15شمال : خیابان کشاورز از تقاطع خیابان 

 شرق : بولوار شهید عباسپور از میدان پنجم اردیبهشت تا خیابان ورودی بهاران ) پل ژاندارمری(        

 خرداد        15شعب از پل ژاندارمری از ابتدای پل تا تقاطع امتداد خیابان جنوب : ورودی بهاران جاده دیهشک من

 خرداد از تقاطع جاده دیهشک )ورودی بهاران (تا تقاطع خیابان کشاورز  15غرب :ادامه خیابان 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.52 بر جنوبی خیابان کشاورز 1  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.05 ارزش بر غربی بولوار شهید عباسپور  2  هزار ریال پنجاه 

000.52 خرداد 15بر شرقی خیابان  3  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6خیابانهای ارزش بر  6  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  7  هزار ریال چهارده 

000.3 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 8  هزار ریال سه 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9

10    

11    

 



 76                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 36محدوده بلوک 

ضلع شرقی میدان انرژی هسته ای از تقاطع بولوار شهید عباسپور به طرف شرق تا نقطه مقابل انتهای  شمال : رودخانه

 ساخت و ساز های دیهشک باال  

شرق : اراضی واقع در ضلع شرقی بولوار شهید عباسپور حد فاصل انتهای ساخت و ساز های دیهشک باال به سمت شمال 

 نقطه مقابل میدان انرژی هسته ای   

 جنوب : انتهای دیهشک باال از محل تقاطع جاده سمت دیهوک به سمت شرق تا انتهای ساخت و ساز های دیهشک باال          

 غرب : بولوار شهید عباسپور از میدان انرژی هسته ای به طرف جنوب تا انتهای دیهشک باال
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد وفبه حر شـــــــرح و موقعیت محل

000.30 ارزش بر شرقی بولوار شهید عباسپور 1  هزار ریال سی 

000.20 ارزش بر شمالی و جنوبی خیابان دیهشک واقع در داخل بلوک 2  بیست هزار ریال 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  3  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ر خیابانهای ارزش ب 5  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  6  هزار ریال دوازده 

000.2 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 7  هزار ریال دو 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  8
  

 



 77                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 37محدوده بلوک 

ل ژاندارمری( از تقاطع بولوار شهید عباسپور تا نقطه مقابل امتداد خیابان دکتر بهشتی شمال : رودخانه عباس بیک) پ

 جنوبی   

شرق : امتداد خیابان دکتر بهشتی جنوبی از تقاطع رودخانه عباس بیک به موازات بلوار شهید عباسپور تا تقاطع نقطه مقابل 

 میدان انرژی هسته ای

رژی هسته ای از تقاطع  میدان انرژی هسته ای به سمت شرق شهید  تا تقاطع نقطه جنوب : رودخانه ضلع شرقی میدان ان

 مقابل امتداد خیابان دکتر شریعتی جنوبی        

 غرب : بولوار شهید عباسپور از ابتدای رودخانه عباس بیک )پل ژاندارمری( تا میدان انرژی هسته ای  
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف و موقعیت محل شـــــــرح

000.52 بر جنوبی رودخانه عباس بیک 1  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

2 
ارزش بر غربی امتداد خیابان دکتر شریعتی جنوبی به سمت جنوب 

 تا نقطه مقابل میدان انرژی هسته ای  
000.52  

هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.52 ای بر شمالی رودخانه ضلع شرقی میدان انرژی هسته  3  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

4 
بر شرقی بولوار شهید عباسپور از میدان انرژی هسته ای تا 

 رودخانه عباس بیک )پل ژاندارمری(
000.05  هزار ریال پنجاه 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6خیابانهای ارزش بر  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  8  هزار ریال چهارده 

000.3 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 9  هزار ریال سه 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  10



 78                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 38محدوده بلوک 

 بهمن جنوبی به سمت غرب تا انتهای زمینهای مزروعی  22غران( از تقاطع بولوار شمال : خیابان باسکول)جاده دشت

 بهمن جنوبی از تقاطع جاده دشتغران خیابان باسکول تا تقاطع بولوار نیایش )محل اتش نشانی( 22شرق : بولورا 

 وعی        بهمن جنوبی به سمت غرب تا انتهای زمینهای مزر 22جنوب : جاده جوریز از تقاطع بولوار 

 غرب : 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.20 بر جنوبی خیابان باسکول )جاده دشتغران( 1  بیست هزار ریال 

000.40 بهمن جنوبی 22ارزش بر غربی خیابان  2  هزار ریال چهل 

000.20 بر شمالی خیابان جوریز  3  ریالبیست هزار  

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  7  هزار ریال دوازده 

000.2 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 8  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9

10    

11    

 



 79                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 39محدوده بلوک 

 خرداد به سمت غرب تا انتهای زمینهای مزروعی   15شمال : خیابان جوریز از تقاطع خیابان 

 اطع آن با جاده دیهشک          خرداد از تقاطع جاده جوریز )میدان آتش نشانی(تامحل تق 15شرق : خیابان 

 خرداد به سمت غرب تا انتهای محدوده خدماتی         15جنوب :از محل تقاطع جاده دیهشک و خیابان 

غرب :  زمینهای واقع در انتهای محدوده خدماتی شهرداری از محل تقاطع خیابان جوریز به سمت جنوب تا نقطه مقابل 

 دیهشک        خرداد و جاده 15تقاطع خیابان 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.20 بر جنوبی خیابان جوریز  1  بیست هزار ریال 

2 
خرداد از میدان آتش نشانی تا تقاطع  15ارزش بر غربی خیابان 

 رودخانه عباس بیک
000.30  هزار ریال سی 

3 
خرداد از محل تقاطع رودخانه عباس  15ارزش بر غربی خیابان 

 بیک تا محل تقاطع آن با جاده دیهشک 
000.20  هزار ریال بیست 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6خیابانهای تا ارزش بر  7  هزار ریال دوازده 

000.2 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 8  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9

10    

11    

 



 80                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 40محدوده بلوک 

 خرداد  15تقاطع آن با ادامه خیابان  شمال : جاده دیهشک)ورودی بهاران( از تقاطع بولوار شهید عباسپور تا محل

 شرق : بولوار شهید عباسپور از رودخانه عباس بیک )پل ژاندارمری (تا میدان انرژی هسته ای          

 خرداد و جاده دیهشک )ورودی بهاران( 15جنوب : رودخانه  ضلع غربی میدان انرژی هسته ای تا محل تقاطع خیابان 

 غرب : 
 

 مربع به ریالقیمت هر متر 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.52 بر جنوبی جاده دیهشک )ورودی بهاران( 1  
هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.04 ارزش بر غربی بولوار شهید عباسپور  2  هزار ریال چهل 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  3  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  6  هزار ریال چهارده 

000.3 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 7  هزار ریال سه 

 ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  8
  

10    

11    

12    

 



 81                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 41محدوده بلوک 

شمال : برجنوبی رودخانه منشعب از میدان انرژی هسته ای از ابتدای میدان انرژی هسته ای منبق بر رود خانه تا محل 

 خرداد و ورودی بهاران 15تقاطع ادامه خیابان 

 خیابان داخلی دیهشک(          شرق : بولوار شهید عباسپور از تا میدان انرژی هسته ای تا ابتدای خیابان شاهد )

 جنوب : خیابان شاهد از محل تقاطع بلوار شهید عباسپور تا تقاطع خیابان بهاران

 خرداد  15غرب : خیابان بهاران از محل تقاطع خیابان شاهد تا محل تقاطع خیابان 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

ریال 000.20 ارزش بر شمالی خیابان شاهد 1  هزار ریال بییست 

000.30 ارزش بر غربی بولوار شهید عباسپور 2  هزار ریال سی 

000.20 ارزش بر شرقی خیابان بهاران 3  هزار ریال بیست 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  5  زار ریاله شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  7  هزار ریال دوازده 

000.2 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 8  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9

10    

 

 

 

 

 

 

 



 82                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 

 42ک محدوده بلو

 خرداد وجاده دیهشک به سمت غرب تا انتهای محدوده خدماتی  15شمال : برجنوبی رودخانه از محل تقاطع ادامه خیابان 

 خرداد با ورودی دیهشک تا محل تقاطع  آن  با خیابان شاهد  15شرق :  خیابان بهاران از محل تقاطع ادامه خیابان 

 خیابان بهاران به سمت غرب  تا انتهای محدوده خدماتی شهرداری   جنوب :  ادامه خیابان شاهد از محل تقاطع

غرب :زمین های واقع در  انتهای محدوده خدماتی شهرداری  از محل تقاطع ادامه خیابان شاهد تا انتهای ساخت و سازها 

 و محدوده خدماتی  
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 ددبه ع به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.12 ارزش برجنوبی رودخانه 1  هزار ریال دوازده 

000.20 ارزش بر غربی خیابان بهاران  2  هزار ریالبیست  

000.20 ارزش بر شمالی خیابان شاهد 3  هزار ریال بیست 

000.18 متری 12ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال هجده 

000.16 متری 8ارزش بر خیابانهای  5  لهزار ریا شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال چهارده 

000.12 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  7  هزار ریال دوازده 

000.2 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 8  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9

10    

 

 

 

 



 83                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 43محدوده بلوک 
 خیابان شاهد از محل تقاطع بولوار شهید عباسپور به سمت غرب  تا انتهای  دیهشک  شمال :

شرق :ادامه  بولوار شهید عباسپور از محل تقاطع خیابان شاهد به سمت جنوب )منطبق بر جاده( تا انتهای  دیهشک 

 )محدوده خدماتی شهرداری( 

تقاطع با جاده سمت دیهوک به سمت غرب  تا انتهای  جنوب : انتهای  دیهشک )محدوده خدماتی شهرداری( از محل

 دیهشک محدوده خدماتی شهرداری  

 غرب : انتهای ساخت و سازها ی دیهشک از انتهای ضلع جنوبی دیهشک تا  محل تقاطع آن تا انتهای خیابان  شاهد 
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.20 جنوبی خیابان شاهد زش برار 1  هزار ریال تیسب 

2 
ادامه بولوار شهید عباسپور )بر غربی جاده سمت  ارزش بر غربی

 دیهوک( 
000.30  هزار ریال سی 

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  3  هزار ریال بیست 

000.18 متری 8ارزش بر خیابانهای  4  هزار ریال هجده 

000.16 متری 6ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال شانزده 

000.14 متری 6ارزش بر خیابانهای تا  6  ریال هزار چهارده 

000.2 اراضی کشاورزی واقع در محدوده بلوک فوق 7  هزار ریال دو 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  8

9    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 84                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 44محدوده بلوک 

رک مسکن مهر از محل تقاطع کمربندی تا تقاطع ادامه خیابان والیت )خیابان مسکن مهر و شمال : خیابان انتهای شه

 شرکت ذغالسنگ( 

شرق :خیابان کمربندی واقع در شرق شهرک مسکن مهر از محل تقاطع خیابان ضلع شمالی شهرک مسکن مهر تا محل 

 شهرک امیر 2تقاطع خیابان ضلع شمالی فاز 

 شهرک امیر المومنین از محل تقاطع آن با کمربندی و ادامه خیابان والیت  2مسکن مهر  و فاز جنوب : خیابان بین شهرک 

شهرک امیر المومنین و  2جنوب : خیابان ضلع غربی شهرک مسکن مهر از محل تقاطع ان با خیابان ضلع شمالی  فاز 

 تقاطع خیابان ضلع شمالی شهرک مسکن مهر
  

 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ر
ف

دی
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.05 ارزش برجنوبی خیابان ضلع شمالی شهرک مسکن مهر  1  هزار ریال پنجاه 

000.04 ارزش بر غربی کمربندی 2  هزار ریال چهل 

3 
شهرک  2ارزش بر شمالی خیابان بین شهرک مسکن مهر  و فاز 

 امیر المومنین
000.04  هزار ریال چهل 

4 
 بر غربی امتداد خیابان والیت   ش ارز

 )خیابان ضلع غربی شهرک مسکن مهر( 
000.52  

هزار  و پنجبیست 

 ریال

000.20 متری 12ارزش بر خیابانهای  5  هزار ریال بیست 

000.81 متری 8ارزش بر خیابانهای  6  هزار ریال هجده 

000.61 متری 6ارزش بر خیابانهای  7  هزار ریال شانزده 

000.41 متری 6ر خیابانهای تا ارزش ب 8  هزار ریال چهارده 

   ارزش جبهه محاسبه گردد. 3/2ارزش پشت جبهه به مأخذ  9

10    

 



 85                                           1401طبس ربای سال   تعرهف   بهای  خدمات  شهرداری                                                          
 

 

 تصویب کننده : محمد جواد راستینه              محمد نصیری                                                                                                           پیشنهاد دهنده :                            

   می شهر طبسرئیس شورای اسال                                                                                                                                        طبس  شهردار                                                
   

 

 45محدوده بلوک  
شمال : قسمتی از کمربندی از محل  تقاطع ادامه خیابان ضلع غربی شهرک مسکن مهر به سمت غرب تا انتهای  ادامه 

 خیابان ضلع شرقی مسکن مهر  

 شرق :قسمتی از  کمربندی از محل تقاطع خیابان ضلع شمالی شهرک مسکن مهر تا محل پیچ کمربندی

جنوب : خیابان واقع در ضلع شمالی  شهرک مسکن مهر از محل تقاطع کمربندی تا تقاطع ان با خیابان ضلع غربی شهرک 

 مسکن مهر 

ل از محل تقاطع انتهای شهرک مسکن مهر تا تقاطع جنوب : ادامه خیابان ضلع غربی شهرک مسکن مهر  به سمت شما

 آن با کمر بندی
 

 قیمت هر مترمربع به ریال 

ف
دی

ر
 

 به عدد به حروف شـــــــرح و موقعیت محل

000.55 ارزش بر جنوبی کمربندی 1  هزار ریال و پنج پنجاه 

 کمربندی غربیارزش بر  2
 هزار ریال پنجاه 50.000

 ضلع شمالی مسکن مهر ارزش بر شمالی خیابان 3
 پنجاه هزار ریال 50.000

 )مسکن ملی(ارزش بر غربی امتداد خیابان والیت  4
 هزار ریال پنجاه و پنج 55.000

  
  

    

    

    

 

 

 

 

 
 

 

 


