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" باسمه تعالي "
ضًٍن تَلیس ٍ حوـایت اظ ًاالی ایطاًـی
جناب آقاي دکتر صفري
شهردار محترم قـزوین
با سالم و احترام

تاظگطت تِ الیحِ پیطٌْازی ضواضُ  10/1398/3536هَضذِ  98/2/11زضذػَظ تطضسی تؼطكِ ّای
تْای ذسهات هسیطیت پسواًس  ،هَؾَع زض ًویسیَى ذسهات ضْطی ّوچٌیي غحي ػلٌی ضَضای
اسالهی ضْط هعٍیي هَضخ  98/2/24هكطح ٍ پس اظ تحث ٍ تطضسی هتي هػَتِ ضواضُ  21هطتول تط
هازُ ٍاحسُ ٍ زٍ تثػطُ اتالؽ هی گطزز .
هازُ ٍاحسُ  :تط اساس تٌس  14هازُ  80هاًَى تطٌیالت ٍ ،ظایق ٍ اًتراتات ضَضاّای اسالهی ًطَض ٍ
اًتراب ضْطزاضاى هػَب  1375/3/1تِ ضْطزاضی هعٍیي اجاظُ زازُ هی ضَز :
زضذػَظ تْای ذسهات هسیطیت پسواًس اظ تاضید اتالؽ تِ ضطح شیل اهسام ًوایس .
 - 1بهای خدمات پسماود عادی برای اماکه مسکًوی:
C= F × D × R × (Ct + Cd) × E1 ×E2
تؼس ضْطی ذاًَاض (ً 3/20لط) =F
(ضٍظّای سال 365ضٍظ)=D
سطاًِ تَلیس پسواًس زضضْطهطتَقِ (ً 0/802یلَگطم) =R
ّعیٌِ جوغ آٍضی ٍ حول ٍ ًول یي ًیلَگطم پسواًس ػازی ضْطی زضضْطهطتَقِ(  2567ضیال)=Ct
ّعیٌِ زكغ یي ًیلَگطم پسواًس ػازی ضْطی زضضْطهطتَقِ (  200ضیال) =Cd
ًسثت ػَاضؼ ًَساظی ٍاحس هسًٌَی هَضز ًظط تِ هتَسف ػَاضؼ ًَساظی یي ٍاحس هسًٌَی ضْط =ؾطیة تؼسیل هٌكوِ ای = E 1
تاضطـ0/4 < E1< 1/5
ًسثت پسواًس تلٌیي ًطسُ تِ ًل پسواًس تَلیسی(حساهل ایي هوساض  0/90هی تاضس)= ؾطیة تطَین جْت گستطش تلٌیي اظ هثسا 2=E
تْای ذسهات پسواًس یي ذاًَاض ضْطی زض ضْط =C
تثػطُ یي :اهالًی ًِ تلٌیي آپاضتواى ًگطزیسُ ٍ زاضای تیص اظ یي ٍاحس هسًٌَی هی تاضٌس ،تْای
ذسهات پسواًس ( )Cتِ إظای تؼساز ٍاحسّا اذص هی گطزز.
تثػطُ زٍ :اظ جوغ هثلؾ تسست آهسُ (  55 )Cزضغس تِ ػٌَاى یاضاًِ زض سال

 1398اظ تْای ذسهات

هسیطیت پسواًس ًسط گطزز.
 - 2بهای خدمات تًلیدکىىدگان پسماود تجاری ي اداری براساس جدايل زیر محاسبه می شًد:
جسٍل ضواضُ ()1
زضجِ

ؾطیة

غٌَف ػازی

پٌجاُ زضغس ػَاضؼ غٌلی

غٌَف پطظتالِ

تطاتط جسٍل ضواضُ زٍ

ّتل ّا ٍ هطاًع اهاهتی

جسٍل ضواضُ سِ

هطاًع تیواضستاًی ٍ زضهاًی

تطاساس تَاكن زٍ قطكِ

هجتوغ ّای ذسهاتی ٍ ضكاّی تیي ضاّی (ًظیط تاالض ضْط ،هجتوغ

تطاساس هیوت توام ضسُ ضْطزاضی تا پیواًٌاض 15 +

آكتاب زضذطاى غحطا ٍ)...

زضغس ّعیٌِ ّای هسیطیتی
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جسٍل ضواضُ ()2
ضز

یق

اتحازیِ

ضستِ ضـلی (غٌق)

1

چلًَثاتی ّا ٍ تاالضّای پصیطایی

2

غٌق هٌازاى ٍ ضیطیٌی كطٍضاى

3

تٌٌساضاى هیَُ ٍ تطُ تاض ٍ ذطٌثاض

4

غٌق ًثاب پعّا

5

كطٍضٌسگاى لَاظم آضایطی ٍ تْساضتی

6

كطٍضٌسگاى هطؽ ٍ هاّی

7

كطٍضٌسگاى هیَُ ٍ سثعی

8

هٌاًیي ذسهات كٌی ذَزضٍ

9

اؿصیِ كطٍضاى

ؾطیة

ضستَضاى ٍ چلًَثاتی ٍ سالي ؿصاذَضی

 100زضغس ػَاضؼ غٌلی

تاالض تطگعاضی جطي ٍ هطاسن

 100زضغس ػَاضؼ غٌلی

ذسهات تْیِ ؿصا ،ؿصاضساًی ٍ پصیطایی اظ هیْواًاى زض هٌاظل ٍ ازاضات
ٍ هجالس

 75زضغس ػَاضؼ غٌلی

تَلیس آتـَضُ ٍ تطضی ٍ آتلیوَ
 60زضغس ػَاضؼ غٌلی

آتویَُ كطٍضی
تستٌی كطٍضی
ػوسُ كطٍضی اًَاع هیَُ ٍ هطًثات

 100زضغس ػَاضؼ غٌلی

سوٌَ پعی ٍ تَلیس ضب ٍ ضطتت

 60زضغس ػَاضؼ غٌلی

قثاذی (ًلِ ،پاچِ ،سیطاب ٍ ضیطزاى پعی)

 100زضغس ػَاضؼ غٌلی

جگطًی (جگط ،زل ٍ هلَُ)

 60زضغس ػَاضؼ غٌلی

ًثاتی

 75زضغس ػَاضؼ غٌلی

گل كطٍضی
ذطزُ كطٍضی هطؽ  ،هاّی ٍ ترن هطؽ
ذطزُ كطٍضی پطًسُ ّای ظیٌتی (هٌاضی ٍ ؿیطُ)

 75زضغس ػَاضؼ غٌلی

ذطزُ كطٍضی هطؽ ٍ هاًیاى
ذطزُ كطٍضی سثعی
ذطزُ كطٍضی اًَاع هیَُ ٍغیلی جات(هیَُ ٍ هطًثات)
تؼَیؽ ضٍؿي

 100زضغس ػَاضؼ غٌلی
 60زضغس ػَاضؼ غٌلی

كطٍش ساًسٍیچ سطز

 70زضغس ػَاضؼ غٌلی

ساًسٍیچ كطٍضی
كطٍش اًَاع پیتعا

 100زضغس ػَاضؼ غٌلی

هطؽ سَذاضی

جسٍل ضواضُ ()3
زضجِ

ًحَُ هحاسثِ

ّتل  5ستاضُ ٍ تاالتط

*1/7تؼساز اتام*ّعیٌِ پایِ سالیاًِ ّط هٌكوِ

ّتل  4ستاضُ

*1/4تؼساز اتام*ّعیٌِ پایِ سالیاًِ ّط هٌكوِ

ّتل  3ستاضُ ٍ پاییي تطُ

*1/2تؼساز اتام*ّعیٌِ پایِ سالیاًِ ّط هٌكوِ

هْواًپصیط ّتل آپاضتواى

*1/1تؼساز اتام*ّعیٌِ پایِ سالیاًِ ّط هٌكوِ
جسٍل ضواضُ ()4

هٌكوِ

ّعیٌِ پایِ سالیاًِ (ضیال)

هحسٍزُ ذسهاتی ضْط

500/000

ذاضج اظ هحسٍزُ ذسهاتی

550/000

تثػطُ یي :تْای ذسهات هسیطیت پسواًس ًلیِ اهاًي ازاضی ،هطاًع ٍ هَسسات آهَظضی ،ضطًتْای زٍلتی ٍ ذسهاتی ًِ
غٌق هحسَب ًوی گطزًس هؼازل  100زضغس ػَاضؼ ًَساظی هلي (اػن اظ هلٌی ،اجاضُ ای ،ضٌّی یا ٍهلی) تطاتط
زستَضالؼول ًحَُ تؼییي تْای ذسهات هسیطیت پسواًس تطواضُ /95255/3س هَضخ  1385/07/17تؼییي هی گطزز .
تثػطُ زٍ :هساجس ،حسیٌیِ ّا ٍ تٌایا اظ پطزاذت تْای ذسهات هسیطیت پسواًس هؼاف هی تاضٌس تسیْی است چٌاًچِ
زض ایي اهاًي ٍاحسّای ؿیطهطتثف (هاًٌس ٍاحس تجاضی) هستوط تاضٌس هتٌاسة تا تؼساز ٍاحس ٍ ًَع ًسة هطوَل
پطزاذت تْای ذسهات هسیطیت پسواًس ذَاٌّس تَز.
تثػطُ سِ :هساضس ( پیص زتستاًی  ،اتتسایی ،ضاٌّوایی ٍ هتَسكِ) زٍلتی اظ پطزاذت تْای ذسهات پسواًس هؼاف هی
تاضٌس.
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تثػطُ چْاضّ :عیٌِ جوغ آٍضی پسواًسّای ػازی ًلیِ هكة ّای پعضٌی تطاتط غٌَف ػازی هحاسثِ هی گطزز.
تثػطُ پٌجً :لیِ هَسسات ػام الوٌلؼِ ؿیطاًتلاػی ضسوی ًِ تِ ثثت ضسیسُ ٍ تػَضت ػام الوٌلؼِ ازاضُ هی ضَز اظ
ظهاى ضطٍع كؼالیت هؼاف هی تاضٌس (غطكأ تطای تاهیواًسُ هثلؾ تسّی اػوال هی گطزز ٍ ًسثت تِ هثالؾ تسَیِ ضسُ
هثلی ٍ تَاكوات هثل اظ ایي هػَتِ ،هاتل تسطی ًوی تاضس).
تثػطُ ضص :تسْیالت تطای هَزیاى ذَش حساتی تطای پطزاذت تْای ذسهات پسواًس هسًٌَی ،تجاضی ٍ ازاضی سال
جاضی تطاتط جسٍل شیل تَزُ ٍ تا پایاى یاكتي ّط سال ،هَؾَع ؾطیة پطزاذت پسواًس سال ًاى لن یٌي هی گطزز.
ضزیق

ضـطح

ؾطیة پطزاذت

1

پطزاذت تْای ذسهات زض ضص هاِّ اٍل سال

%80

2

پطزاذت تْای ذسهات زض سِ هاِّ سَم سال

%90

3

پطزاذت تْای ذسهات زض سِ هاِّ چْاضم سال

%100

 - 3سایر بهای خدمات
ردیف

هَؾَع

1

تْای ذسهات جوغ آٍضی ظتالِ ػلًَی ػازی ضسُ

2

تْازی ذسهات ّط هالزُ سگ تالغاحة زض ًوپ حاهة

3

تْای ّط سطٍیس اسٌیپ لَزض
تؼطكِ پسواًس ساذتواًی
الق ) ّعیٌِ هسیطیت پسواًس ّای ساذتواًی ٍ ػوطاًی،
تِ اظای ّط تي ذاى ٍ ًرالِ تَلیسی زض ظهاى زضیاكت
هجَظ ذاى تطزاضی – ترطیة ٍ تطزز هسیط

4

تؼطكِ (تِ ضیال)
تِ اظای ّط ًیلَگطم

2000

تِ اظای ّط هالزُ ( ضاهل اًگل تطاپیٍ ،اًسیٌاسیَى  ،ػوین ساظی ٍ پالى گصاضی )
4/950/000
یَتاًایع تِ اظای ّطهالزُ 1/400/000
تِ اظای ّط سطٍیس 320/000
الق ) تِ اظای ّط تي ذاى ٍ ًرالِ12/500

اًَاع سَاضی ٍ ٍاًت

800/000

اًَاع ًاهیَى ،هیٌی تَس ٍ اتَتَس

1/200/000

ذَزضٍّای حول كاؾالب (ترلیِ چاُ
كاؾالب ذاًگی)

10/000/000

اًَاع ًاهیَى ،تاًٌط ،تًٌَط ٍ هیٌسط

8/000/000

5

ّعیٌِ جثطاى ذساضت ضست ٍ ضَی ذَزضٍ زض هؼاتط
(تِ اظای ّط هَضز ترلق)

6

ّعیٌِ جثطاى ذساضت ترلیِ لجي ٍ پساب زض هؼاتط ٍ
حطین ضْط (تِ اظای ّط هَضز ترلق)

7

ب ) جطیوِ تاذیط زض توسیس ًاضت تطزز ٍ ًساضتي ًاضت
تطزز ذَزضٍّا (تطای ّط زٍضُ  6هاِّ)

8

ج) ّعیٌِ جثطاى ذساضت ترلیِ ؿیط هجاظ پسواًس ّای
ساذتواًی (تِ اظای ّط هَضز ترلق)

9

تْای ذسهات هطتَقِ تِ ًاضضٌاسی هَؾَػات هطتَقِ
زض حیكِ ٍظایق ساظهاى

750/000

10

تْای ذسهات هطتَـ تِ تَظیي ظتالِ(هستوط زض ایستگاُ
هیاًی )

اًَاع ٍاًت 45/000
هَتَض سِ چطخ 30/000
ذاٍض ًاهیًَت ٍ تطاًتَض 45/000
ًاهیَى ضص چطخ ٍ  10چطخ 55/000
60/000
تطیلی

ب)3/000/000
ٍاًت
ًیساى ًوپطسی

3/000/000
3/500/000

ًاهیًَت
ًاهیَى  6چطخ

4/000/000
4/500/000

ًاهیَى  10چطخ

5/000/000
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ّعیٌِ پاًساظی ٍ جثطاى ذساضت ٍ پیطگیطی اظ ترلیِ ذاى ٍ ًرالِ ّای ذطز زض هؼاتط ػَهی ٍ هراظى ظتالِ

هسینه جبران خسارت و پاکسازی به بهای خدمات پسماند خانوار و یا صنوف و
مراکس خدماتی اضافه خواهد شد.
ّعیٌِ هاضیي آالتی ًِ ساظهاى زض اذتیاض زیگط اضگاى ّا هطاض هی زّس :

هسینه جبران خسارت و پاکسازی برگه های تبلیغاتی:
ردیف

عنوان

1

پاکسازی برکه های تبلیغاتی ساده ( توزیع و نصب )

2

پاکسازی برگه های تبلیغاتی چسب دار ( توزیع و نصب )

حجم کار

مبلغ

در سطح جسء

 100تا  200هسار تومان

در سطح وسیع

 200تا  500هسار تومان

در سطح جسء

 200تا  500هسار تومان

در سطح وسیع

 500هسار تومان تا  1میلیون تومان
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تثػطُ یي :زض غَضت تٌطاض ترلق ّعیٌِ پاًساظی زٍ تطاتط ذَاّس ضس ٍ زض غَضت تٌطاض زض تاض سَم،
هؼطكی تِ هطاجغ هؿایی ضًَس.
تثػطُ زٍ:اقالع ضساًی ػوَهی اغٌاف هرتلق اظ هازُ

 16هاًَى هسیطیت پسواًس ٍ هازُ

 92هاًَى

ضْطزاضی ّا اػالم گطزز.
تَؾیحات:
ساذتواًْایی ًِ ًسثت تِ اذص پطٍاًِ ساذتواًی ٍ ضطٍع ػولیات اهسام ًوَزُ اًس تا پایاى هْلت اػتثاض
پطٍاًِ ٍ توسیس آى ،هطوَل پطزاذت تْای ذسهات پسواًس ًوی تاضٌس.
ایي الیحِ زضغَضت تػَیة ،جایگعیي هػَتِ ضواضُ  31هَضخ  1397/03/12هی گطزز .
ًلیِ اكطاز هترلق هازُ  16هاًَى هسیطیت پسواًس هی تایست ػالٍُ تط ّعیٌِ پاًساظی هحل (ضاهل جوغ
آٍضی ،حول ٍ ًظاكت هحل) 15 ،زضغس حن ًظاضت ضا تِ ساظهاى هسیطیت پسواًس پطزاذت ًٌٌس.
ضْطزاضی ٍ ساظهاى هسیطیت پسواًس هٌلق است ّط ضص هاُ یٌثاض ًسثت تِ لٌِ گیطی ٍ زضغَضت لعٍم
ضًٍص آسلالت جازُ ّای زستطسی تِ هحل ترلیِ ًرالِ ّای ساذتواًی زض ًَاحی هٌلػل ٍ ضاُ ّای
ضٍستایی اهسام ٍ گعاضش تِ ًویسیَى اضسال ًوایس.

هػَتِ هصًَض تطاتط هازُ  90هاًَى تطٌیالت ٍ ،ظایق ٍ اًتراتات ضَضاّای اسالهی ًطَض
چٌاًچِ زض هست ظهاى هاًًَی هَضز اػتطاؼ هطاجغ شیطتف هطاض ًگطكت الظم االجطا ذَاّس تَز .
ضػایت غطكِ ٍ غالح ضْطزاضی زض اجطای هػَتِ هصًَض تط ػْسُ ضرع ضْطزاض هحتطم
هعٍیي ذَاّس تَز%
حکمت اله داودي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

ضًٍَضت :

 زكتط ضَضااهسام ًٌٌسُ  :ػطتی

