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 برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شورا تمعاون

1401 

 



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 خالصه مشخصات اليحه:

 1402آرامستان ها در سال بهای خدمات  : عنوان اليحه( الف

 )موضوع نامه های شماره خدمات شهری و محیط زیستمعاونت  حوزه پیشنهاد دهنده: (ب

 )05/11/1401مورخ  1189374 و  27/09/1401مورخ  1030184

 ندارد دارد       ■      : 22/07/1398مورخ  822286گزارش توجیهي مطابق با بخشنامه  (ج

 فرادست/ مصوبه شوراي اسالمي شهر: الزام قانوني/ اسناد (د

 هایاریده و هایشهردار نهیهز و داریپا درآمد قانون( 2) دوم ماده (1) کمی تبصره( ب)و( الف) یبندها -1

 01/04/1401 مصوب

ها ها و دهیاری( قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری2( ماده )1دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ) -2

 30/09/1401 مورخ 203726ابالغی وزارت کشور به شماره 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  (80)ماده  (26)بند  -3

 و اصالحات بعدی   1375مصوب 

 مغایرت ندارد ■مغایرت دارد           مفاد اليحه با قوانین و مقررات فرادست:  -هـ

 ها: جلسه کارگروه تخصصي بررسي لوايح و طرح  -و

 و یبررسکارگروه مذکور  04/11/1401)فوق العاده( مورخ جلسه  (640) چهلمینو  ششصددر  موضوع

 قانون  یراستا در حهیال دیگرد مقرر ،یکارشناس جلسه در مطروحه اصالحات اعمال با حهیال دییتا ضمن

 ابالغی آن اجرایی دستورالعمل و 01/04/1401 مصوب ها دهیاری و ها شهرداری هزینه و پایدار درآمد

 به بیتصو مراحل ریس یبرا تیفور کی دیق با کشور وزارت 30/09/1401 مورخ 203726 شماره به

 .گردد ارسال تهران شهر یاسالم یشورا

  



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 1402در سال  )س(بهشت زهرا  بهای خدمات آرامستان

 نهيهز و داريپا درآمد قانون (2) دوم ماده( 1) کمي تبصره( ب)و( الف) يبندها ياجرا در: مقدمه

 ريوز يابالغ العمل دستور( 3جدول شماره ) براساسو  01/04/1401 مصوب هاياریده و هايشهردار

 استناد بهو  "آرامستان هابهاي خدمات "با عنوان  30/9/1401 خيتار 203726 شماره به کشور محترم

 ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،یتشک قانون( 80)م هشتاد ماده (26بیست و ششم ) بند

 انجام منظور به و، آن يبعد الحاقات و اصالحات و 01/03/1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور

 تأمین و مسلمانان میت حرمت حفظ و دفن و کفن کفايي وجوب بر مبني فقهي و شرعي تکالیف

 اين در شهروندان به مناسب خدمات ارائه و (س) زهرا بهشت سازمان نگهداري و جاري هايهزينه

 :گرددمي پیشنهادزير ول ابه شرح جد 1402 سال در ها آرامستانبهاي خدمات قابل عرضه ، زمینه

 

 خدمات حمل اموات: -(1یکم )ماده 

( موظف است در چهارچوب اين ماده خدمات حمل  )س(شهرداري تهران ) سازمان بهشت زهرا

 اموات را در قالب جدول زير محاسبه و دريافت نمايد.

بها خدمت 

 )ريال(

طبقه بندي 

 موضوعي
 رديف عنوان بهاي خدمات

5.090.000 
حمل و نقل 

 متوفی
 1 نفره ) به ازاي هر متوفي ( 4حمل متوفي با آمبوالنس عمومي 

7.929.000 
حمل و نقل 

 متوفی

حمل اجساد از مراکز سطح شهر تهران به پزشک قانوني يا سازمان 

 توسط آمبوالنس خصوصي تک نفره )س(بهشت زهرا
2 

 3 توسط آمبوالنسهفته 7حمل قطع عضو و امعا و احشا و نوزاد کمتراز حمل و نقل اعضاء 2.124.000

3.180.000 
حمل و نقل 

 متوفی
 4 سازمان توسط آمبوالنسحمل متوفي از پزشک قانوني به 

 5 حمل متوفي به شهرستان توسط آمبوالنس در ازاي هر کیلومتر

در ازای 

 هرکیلومتر

 72.500مبلغ 

حمل و نقل 

 متوفی

 200تا   100از  )س(حمل متوفي با آمبوالنس به خارج از بهشت زهرا

 کیلومتر
5-1 

در ازای هر 

 کیلومتر

 70.000مبلغ 

حمل و نقل 

 متوفی

 500تا   200از  )س(بهشت زهراحمل متوفي با آمبوالنس به خارج از 

 کیلومتر
5-2 



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

بها خدمت 

 )ريال(

طبقه بندي 

 موضوعي
 رديف عنوان بهاي خدمات

در ازای هر 

 کیلومتر

 67.500مبلغ 

حمل و نقل 

 متوفی

 700تا   500از  )س(بهشت زهراحمل متوفي با آمبوالنس به خارج از 

 کیلومتر
5-3 

در ازای هر 

 کیلومتر

 65.000مبلغ 

حمل و نقل 

 متوفی

 1000تا   700از  )س(بهشت زهراحمل متوفي با آمبوالنس به خارج از 

 کیلومتر
5-4 

در ازای هر 

 کیلومتر

 60.000مبلغ 

حمل و نقل 

 متوفی

 1000بیش از  )س(بهشت زهراحمل متوفي با آمبوالنس به خارج از 

 کیلومتر
5-5 

 

 کیلومتر مبلغ 100تا  )س(زهراهزينه حمل متوفي با آمبوالنس به خارج از سازمان بهشت   :تبصره

  ريال محاسبه مي گردد. 60.000ريال بعنوان ورودي بعالوه هرکیلومتر  3.000.000

 تغسیل و تدفین: خدمات -( 2دوم ) ماده

در  ( موظف است خدمات تغسیل و تدفین اموات را )س(شهرداري تهران )سازمان بهشت زهرا

 قالب جدول زير محاسبه و دريافت نمايد.

 رديف عنوان بهاي خدمات طبقه بندي موضوعي )ريال(بها خدمت 

 1 نگهداری متوفی درسردخانه به ازای هرشب خدمات عمومی 1.000.000

 2 خدمات بسته بندی متوفی بزرگسال خدمات عمومی 4.248.000

 3 خدمات بسته بندی متوفی کودک خدمات عمومی 2.124.000

 4 بسته بندی متوفی بزرگسال ) انتقال به فرودگاه (خدمات  خدمات عمومی 7.080.000

 5 خدمات بسته بندی متوفی کودک ) انتقال به فرودگاه ( خدمات عمومی 3.540.000

 6 کاور  خدمات عمومی  868.000

 7 پک چلوار خدمات عمومی 2،550،000

 8 خدمات تدفین و خاکسپاری خدمات عمومی  7.210.000

 9 خدمات نصب سنگ عمومیخدمات  3،396،000

 10 خدمات جمع آوری احجام اضافی و نصب مجدد سنگ خدمات عمومی 6،458،000

 11 خدمات سنگ مزار موقت خدمات عمومی 4،250،000

 12 هزینه نگهداری سالیانه آرامگاه های خانوادگی مسقف  خدمات عمومی 19،000،000

 13 قبور ) برای هر پالک قبر ( هزینه نگهداشت سالیانه خدمات عمومی 1،640،000



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 رديف عنوان بهاي خدمات طبقه بندي موضوعي )ريال(بها خدمت 

 14 خدمات تغسیل و تکفین بزرگسال خدمات عمومی 4.248.000

 15 خدمات تغسیل و تکفین کودک خدمات عمومی 2.124.000

 خدمات عمومی 1.500.000
خدمات حمل متوفی از مجتمع عروجیان به قطعات مختلف 

 سازمان 
16 

 قیمت هر طبقه

385،000،000 

انتفاع از واگذاری حق 

 قبر واقع در ناحیه یک

 واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه یک

 ( 112تا  1) قطعات  
17 

 قیمت هر طبقه

124،600،000 
 

افزایش طبقات قبر در 

 قطعات ناحیه یک و دو

افزایش هر طبقه قبر در قبور خالی ، سی ساله و باالتر در 

آن توسط اشخاص از ناحیه یک و دو که قبالً حق انتفاع 

سازمان اخذ و بابت آن سند صادر شده است و سپس 

 گرددافزایش طبقه قبر درخواست می

18 

 قیمت هر طبقه

236،250،000 

واگذاری حق انتفاع از 

 قبر واقع در ناحیه دو

 واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه دو

 ( 258الی  200) قطعات 
19 

 قیمت هر طبقه

123،000،000 

واگذاری حق انتفاع از 

قبر واقع در ناحیه سه 

 بجز قطعه روز دفن

 واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر واقع در ناحیه سه

 (330الی  300) قطعات 
20 

طبقه زیرین رایگان 

و طبقات فوقانی آن 

 به ازای هر طبقه

39،000،000 

واگذاری حق انتفاع از 

قبر در قطعات روز دفن 

 ناحیه سه واقع در 

واگذاری حق انتفاع از قبر در قطعات روز دفن واقع در 

 ناحیه سه
21 

 قیمت هر طبقه

500،500،000 
 22 قیمت قبر در آرامگاه های خانوادگی واقع در ناحیه یک

 قیمت هر طبقه

307،125،000 
 23 قیمت قبر در آرامگاه های خانوادگی واقع در ناحیه دو

 قیمت هر طبقه

159،900،000 
 24 قیمت قبر در آرامگاه های خانوادگی واقع در ناحیه سه

هزينه خدمات حمل و نقل، تغسیل و تکفین براي کودکان )تا هفت سال( معادل پنجاه  (:1یکم) تبصره

 ( خدمات بزرگسال خواهد بود.%50درصد )

سازمان نرخ خدمات تدفین درآرامستان لپه زنک، همانند نرخ خدمات ناحیه سه   (:2دوم) تبصره

  محاسبه و دريافت گردد. )س(بهشت زهرا

 



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 خدمات تشریفات: -(3ه سوم  )ماد

( موظف است خدمات برگزاري تشريفات مراسم تدفین  )س(شهرداري تهران ) سازمان بهشت زهرا

 در قالب جدول زير محاسبه و دريافت نمايد. اموات را

 

 

در بودجه عمومي  خدمات حمل و دفن متوفیان مجهول الهويه و بالوارثهزينه  (:4ماده)

 پرداخت مي شود. )س(شهرداري لحاظ و به سازمان بهشت زهرا

 

 

 

 

 

 

  

 رديف عنوان بهاي خدمات طبقه بندي موضوعي )ريال(خدمت بها 

 1 صندلی ) عدد ( خدمات عمومی 90.000

 2 میز ) عدد ( خدمات عمومی 453.000

 3 سایبان ) عدد ( خدمات عمومی 2.718.000

 4 کرایه حمل ) صندلی ، میز و سایبان ( خدمات عمومی 906.000

 5 نصب اکو ) برای هر مراسم ( خدمات عمومی 3.738.000

 6 دقیقه  مداحی ( 30برای مداح )  خدمات عمومی 4.500.000

 7 ایاکو حرفه خدمات عمومی  10.000.000

 8 سایر خدمات مراسم  ) نی ( خدمات عمومی  5.000.000



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 یهیگزارش توج

 توجیه حقوقی و قانونی: الف( 
 هايشهردار نهيهز و داريپا درآمد قانون (2) دوم ماده( 1) کمي تبصره( ب)و( الف) يبندها ياجرا در

مورخ  203726 شماره به کشور محترم ريوز يابالغ العمل دستور و 01/04/1401 مصوب هاياریده و

 و فيوظا الت،یتشک قانون( 80)م هشتاد ماده (26بیست و ششم ) بند استناد بهو  30/9/1401

 الحاقات و اصالحات با 01/03/1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات

و براي سیر مراحل تصويب در ، تهیه «1402 سال در آرامستان هابهاي خدمات »، اليحه آن يبعد

 شوراي اسالمي شهر تقديم مي شود.

 :یو اقتصاد یمال ب( توجیه

با عنايت به افزايش سرانه نرخ تورم در سال جاري و سنوات گذشته و به تبع آن افزايش چشمگیر 

چنین رشد فزاينده حقوق و مزاياي هاي مترتبه براي ارائه خدمات به مراجعین داغدار و همهزينه

درصد و افزايش اندک  50... به بیش از هاي عمراني ونیروي انساني، مصالح ، لوازم و تجهیزات فعالیت

درصد  20که کمتر از  1401و کمتر از میزان تورم سالیانه نرخ خدمات در سنوات گذشته، باالخص سال 

ها و خدمات قابل ارائه در سال میانگین بوده است از يکطرف و عدم لحاظ بهاي خدمات کلیه هزينه

فافیت و لزوم اخذ مصوبه براي کلیه خدمات قابل گذشته و سنوات ماقبل آن و در راستاي ايجاد ش

 گردد.عرضه تقديم مي

شايان ذکر است در طول چند سال اخیر نرخ برخي اقالم مورد استفاده در فرايند حمل اموات، تطهیر، 

 تدفین و ... همانند سنگ لحد و غیره بیش از يکصد درصد رشد ساالنه قیمت داشته است.



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 اموات:خدمات حمل ر خصوص الف( د

 رديف توجیهات

ریال در نظر گرفته  3.515.625شاخص : رقم مصوب شورای اسالمی شهر تهران در سال جاری مبلغ 

و  1402درصدی سال جاری و افزایش حقوق سال 57شده است و با توجه به افزایش حقوق و دستمزد 

نفر از پرسنل به  2های مصرفی خودرو آمبوالنس )تویوتا هایس( و درگیری حداقل همچنین هزینه

گردد  ساعت جهت انتقال متوفی به سازمان و با توجه به تورم سالیانه، پیشنهاد می 3مدت حدود 

 اضافه گردد. 1401درصد به رقم مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در سال 45

 

1 

 

گرفته ریال در نظر  5.468.750شاخص : رقم مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در سال جاری مبلغ 

درصد نسبت به قیمت مصوب سال 45گردد با افزایش پیشنهاد می 1شده و با توجه به توضیحات بند 

 محاسبه شود.  1401

2 

ریال در نظر گرفته  1.464.844شاخص : رقم مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در سال جاری مبلغ 

 محاسبه شود. 1401سال درصد نسبت به قیمت مصوب 45گردد با افزایش شده، پیشنهاد می
3 

 محاسبه میگردد. 1ماده   1توضیحات : مطابق تبصره 

قید  1401سال  )س(این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا

 گردد.نگردیده است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

4 

ریال  50.000ازای هر کیلومتر  توضیحات : میانگین قیمت کشوری خدمت مذکور در )کالنشهرها( به

درصدی نسبت به کالن شهرهای کشور  45تا  20می باشد که بهای این خدمت با افزایش پلکانی 

 گردد.پیشنهاد می

ها به صورت مسافت طی شده در مسیر رفت محاسبه شده است آمبوالنس در مسیر برگشت هزینه

 مجوز و درخواست حمل متوفی ندارد.

های نزدیک هزینه ها و با توجه به اینکه مسافتها برای انجام تمامی سرویسجهت رغبت راننده

های دور دارد جهت ایجاد تعادل در مسافت دور و نزدیک و با توجه به بیشتری نسبت به مسافت

 تجربیات گذشته، این طبقه بندی انجام شده است.

 نرخ خدمات تعیین شده ×کیلومتر طی شده 

قید  1401سال  )س(ی خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرااین عنوان در جدول بها

 گردد.نگردیده است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

5 

 

  



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 

 خدمات تغسیل و تدفین: در خصوص ب( 
 توجیهات  رديف

1 
توضیحات : بر اساس عرف و رویه معمول سازمان و در نظر گرفتن مدت زمان نگهداری متوفی و بهای مصرف 

 (1انرژی )پیوست 

2 
، جهت تامین مالی دستمزد کارگران 1401شاخص : با توجه به مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در سال 

درصدی نسبت به 45های مصرفی قیمت بسته بندی متوفی با افزایش مرتبط با این امور و  تورم سالیانه هزینه

 (2سال جاری محاسبه گردید.)پیوست 

3 
توضیحات مربوط به بسته بندی بزرگسال و نظر به اینکه طبق مصوبه شورای اسالمی شهر شاخص : بر اساس 

 (2گردد. )پیوست درصد محاسبه می50های مربوط به کودکان تا هفت سال تهران، هزینه

4 
، جهت تامین مالی دستمزد کارگران 1401شاخص : با توجه به مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در سال 

درصدی نسبت به 45های مصرفی قیمت بسته بندی متوفی با افزایش این امور و  تورم سالیانه هزینهمرتبط با 

 (2سال جاری محاسبه گردید. )پیوست 

5 
شاخص : بر اساس توضیحات مربوط به بسته بندی بزرگسال فرودگاهی و نظر به اینکه طبق مصوبه شورای 

 (2گردد. )پیوست درصد محاسبه می50ن تا هفت سال های مربوط به کودکااسالمی شهر تهران، هزینه

6 

ریال تعیین گردیده است و با توجه به  598.750شاخص : بهای خدمات مذکور بر اساس قیمت کارشناسی مبلغ 

 گردد.ریال پیشنهاد می 868.000درصدی مبلغ 45افزایش 

قید نگردیده است و  1401سال  )س(این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا

 گردد.جهت اضافه شدن پیشنهاد می

7 
 شاخص : قیمت کارشناسی بهای خدمات مذکور بر اساس نرخ مندرج در قراردادهای جاری تعیین گردیده است.

قید نگردیده است  1401این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا)س( سال 

 گردد.اضافه شدن پیشنهاد میو جهت 

8 

های عملیات حفر و آماده سازی قبور و خاکسپاری، توزیع سنگ لحد و حمل خاک مازاد و توضیحات : هزینه

 ابنیه 1401نخاله حاصله با فهرست 

 این هزینه برای هر متوفی اخذ گردد.

نظر گرفتن هر متر مربع و قیمت  شاخص : براساس نظر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و با در

 و هزینه حق الزحمه انجام موضوع توسط کارگران متخصص.  1401فهرست ابنیه سال 

قید نگردیده است و  1402سال  )س(این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا

 گردد.جهت اضافه شدن پیشنهاد می

9 

ان، حمل مصالح به سطح قطعه، حمل سنگ از انبار ورودی به قطعات، دستمزد توضیحات : تامین ماسه و سیم

 های ثابت )کارمندان، انباردار و ... (بنا، هزینه

شاخص : بهای خدمات نصب سنگ به علت افزایش هزینه های پرداختی به پیمانکاران و تورم سالیانه به مبلغ 

 اعالمی افزایش یافته است.



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 توجیهات  رديف

10 

های ثابت )انباردار، رئیس اسه و سیمان، خودرو و حمل احجام، دستمزد بنا و کارگر، هزینهتوضیحات : تامین م

های غیر مجاز و انتقال به انبار جهت اصالح متن روی کارگاه، ابزار آالت، گشت موتوری(، شامل جمع آوری سنگ

 سنگ 

اعم از صندلی ... به علت  شاخص : با توجه به اینکه سازمان بهشت حضرت زهرا )س( جهت جمع آوری احجام

عدم رعایت حریم قبور و عدم رعایت استانداردهای نصب سنگ ، جلوگیری از ورود خسارت به شهروندان متحمل 

هزینه می گردد لذا پیشنهاد می گردد جهت تآمین هزینه های نیروی انسانی مصالح مصرفی، حمل، بسته بندی 

 ... و نصب مجدد سنگ از شهروندان اخذ گردد.

قید نگردیده است  1401این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا)س( سال 

 گردد.و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

11 
 توضیحات : شامل خرید، خطاطی، حکاکی، تامین ماسه و سیمان، دستمزد بنا، حمل به سطح قطعه و ...

 45تجمیع شده و با افزایش  1401می شهر تهران در سال مصوبه شورای اسال 13و  11شاخص : بندهای 

 درصدی محاسبه گردیده است.

12 

شاخص : هزینه های مدیریت و بهای خدمات پیرامون برای هر آرامگاه ساالنه معادل ضریب تورم رسمی اعالم 

اعالمی به عنوان شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  تعیین می گردد لذا پیشنهاد می گردد مبلغ 

درصد در نظر گرفته  45هزینه نگهداری سالیانه آرامگاه های خانوادگی مسقف بر اساس تورم سالیانه  با افزایش

 شود.

13 

شاخص : بهای خدمات مذکور بر اساس هزینه های انجام شده در رابطه با فضای سبز و نظافت و رفت و روب 

 تعیین شده است.

قید نگردیده است  1401خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا)س( سال این عنوان در جدول بهای 

 (1گردد. )پیوست و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

14 

ریال می باشد و  22.750.000( 1توضیحات : قیمت واقعی خدمات تغسیل و تکفین بزرگسال )طبق فایل پیوست

گردد. خدمات تغسیل و تکفین در مصوبه شورای اسالمی شهر مازاد هزینه توسط دولت یا شهرداری تامین مالی 

 45بند ادغام گشته و با افزایش 2آیتم جدا بوده و در حال حاضر این  2تهران در سنوات گذشته به صورت 

 درصدی محاسبه گریده است.

15 
-محاسبه می درصد بزرگسال 50توضیحات : با توجه به مصوبه شورای اسالمی شهر تهران خدمات متوفی کودک 

 (2گردد.)پیوست 

16 

 ی بیشتری نسبت به آرامستانهکتاری سازمان بهشت زهرا)س( و وجود پهنه 700توضیحات : با توجه به وسعت 

دقیقه آمبوالنس  15کیلومتری بابت هر متوفی و توقف حدودی  4شهرهای دیگر  و میانگین مسافت طی شده 

ن، هزینه انتقال متوفی از مجتمع عروجیان به قطعات سازمان جهت تکریم صاحبین متوفی  در قطعات سازما

 گردد. ریال پیشنهاد می 1.500.000

قید نگردیده است و  1401سال  )س(این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا

 گردد.جهت اضافه شدن پیشنهاد می



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 توجیهات  رديف

17 
بابت واگذاری حق انتفاع هر طبقه قبر  1401در سال شاخص: رقم مصوبه شورای اسالمی شهر تهران 

ریال می باشدکه  با در نظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمانی جهت انجام عملیات عمرانی  275.000.000

 درصد قیمت فعلی افزایش یابد 40و حق الزحمه کارگران و افزایش تورم سالیانه پیشنهاد می گردد 

18 
درصدی بابت اضافه  45بهای خدمات مذکور براساس تورم سالیانه بر مبنای افزایش شاخص: پیشنهاد می گردد 

 ساله واقع در ناحیه یک و دو اخذ گردد. 30شدن طبقات و قبور 

19 
شاخص: با در نظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمانی جهت انجام عملیات عمرانی و حق الزحمه کارگران و 

 درصد قیمت فعلی افزایش یابد 40می گردد  افزایش تورم سالیانه پیشنهاد

20 
شاخص: با در نظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمانی جهت انجام عملیات عمرانی و حق الزحمه کارگران و 

 درصد قیمت فعلی افزایش یابد 40افزایش تورم سالیانه پیشنهاد می گردد 

21 
ی جهت انجام عملیات عمرانی و حق الزحمه کارگران و شاخص : با در نظر گرفتن افزایش قیمت مصالح ساختمان

افزایش تورم سالیانه  و با لحاظ جامعه هدف این قبور دهک های پایین جامعه از نظر اقتصادی می باشند ، پیشنهاد 

 )در قطعات روز دفن(  درصد قیمت فعلی افزایش یابد 25می گردد 

22 
فضاهای سبز و پارکینگ اطراف مقابر و اشغال نمودن فضای بیشتری توضیحات : با توجه به حریم مشخص مقابر و 

های گردد قیمت قبور در آرامگاهنسبت به قبر عادی و امکان مسقف نمودن و امکان نسب نیمکت و ...، پیشنهاد می

 درصد نسبت به قبور قطعات مجاور آرامگاه افزایش داشته باشد.30خانوادگی 

23 
یم مشخص مقابر و فضاهای سبز و پارکینگ اطراف مقابر و اشغال نمودن فضای بیشتری توضیحات : با توجه به حر

های گردد قیمت قبور در آرامگاهنسبت به قبر عادی و امکان مسقف نمودن و امکان نسب نیمکت و ...، پیشنهاد می

 درصد نسبت به قبور قطعات مجاور آرامگاه افزایش داشته باشد.30خانوادگی 

24 
: با توجه به حریم مشخص مقابر و فضاهای سبز و پارکینگ اطراف مقابر و اشغال نمودن فضای بیشتری  توضیحات

های گردد قیمت قبور در آرامگاهنسبت به قبر عادی و امکان مسقف نمودن و امکان نسب نیمکت و ...، پیشنهاد می

 اشد.درصد نسبت به قبور قطعات مجاور آرامگاه افزایش داشته ب30خانوادگی 

 

 خدمات تشریفات:در خصوص ج( 

 رديف توجیهات

شاخص : باتوجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت کمتر از میزان تورم ساالنه بوده است و موجب 
اختالف قیمت ارائه خدمات و قیمت واقعی خدمات شده است و این امر باعث بروز مشکالتی مانند داللی 

خدمات مذکور  و سوداگری را فراهم نموده است لذا پیشنهاد میگردد جهت واقعی نمودن قیمت ها ، بهای
 درصد محاسبه گردد. 45در سال آینده با افزایش 

قید نگردیده  1401سال )س( این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا
 گردد.است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

1 



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 رديف توجیهات

بوده است و موجب شاخص : باتوجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت کمتر از میزان تورم ساالنه 
اختالف قیمت ارائه خدمات و قیمت واقعی خدمات شده است و این امر باعث بروز مشکالتی مانند داللی 
و سوداگری را فراهم نموده است لذا پیشنهاد میگردد جهت واقعی نمودن قیمت ها ، بهای خدمات مذکور 

 درصد محاسبه گردد.45در سال آینده با افزایش 
قید نگردیده  1401سال  )س(ول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرااین عنوان در جد

 گردد.است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

2 

شاخص : باتوجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت کمتر از میزان تورم ساالنه بوده است و موجب 
امر باعث بروز مشکالتی مانند داللی  اختالف قیمت ارائه خدمات و قیمت واقعی خدمات شده است و این

و سوداگری را فراهم نموده است لذا پیشنهاد میگردد جهت واقعی نمودن قیمت ها ، بهای خدمات مذکور 
 درصد محاسبه گردد.45در سال آینده با افزایش 

 قید نگردیده 1401سال  )س(این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا
 گردد.است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

3 

شاخص :  باتوجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت کمتر از میزان تورم ساالنه بوده است و موجب 
اختالف قیمت ارائه خدمات و قیمت واقعی خدمات شده است و این امر باعث بروز مشکالتی مانند داللی 

نهاد میگردد جهت واقعی نمودن قیمت ها ، بهای خدمات مذکور و سوداگری را فراهم نموده است لذا پیش
 درصد محاسبه گردد.45در سال آینده با افزایش 

قید نگردیده  1401سال )س( این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا
 گردد.است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می

4 

 باشد که در مصوبات قبلی لحاظ نگردیده بود.هزینه حمل و نقل میتوضیحات : قیمت محاسبه شده با 
شاخص : باتوجه به اینکه سال گذشته افزایش قیمت کمتر از میزان تورم ساالنه بوده است و موجب 
اختالف قیمت ارائه خدمات و قیمت واقعی خدمات شده است و این امر باعث بروز مشکالتی مانند داللی 

ها ، بهای خدمات مذکور نموده است لذا پیشنهاد میگردد جهت واقعی نمودن قیمت و سوداگری را فراهم
درصد افزایش نسبت به مبلغ مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در سال جاری 45در سال آینده با افزایش 

 محاسبه گردد.

5 

 ظ نگردیده بود.باشد که در مصوبات قبلی لحاتوضیحات : قیمت محاسبه شده با هزینه ایاب و ذهاب می
نظمی و اجرای تمامی مراسمات با توجه به اینکه هر مداح به طور جهت جلوگیری از بحران جدی و بی

 نماید.مراسم اجرا می 2میانگین در هر روز 
شاخص : اختالف فاحش قیمت دریافتی و مبلغ عرف واقعی جامعه باعث بروز مشکالت عدیده ای گردیده 

دچار افت شدید شده است لذا جهت تقویت شعائر مذهبی و ایجاد انگیزه است و کیفیت ارائه خدمت 
 مداحان و جلوگیری از ایجاد مشکالت بعدی و ایجاد توازن بین هزینه های دریافتی و عرف جامعه.

6 

 شاخص : با توجه به قیمت روز و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و داللی و ...
قید نگردیده  1401سال  )س(خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرااین عنوان در جدول بهای 

 گردد.است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می
7 



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 رديف توجیهات

 شاخص : با توجه به عرف و رویه معمول و قیمت بازار
قید نگردیده  1401سال  )س(این عنوان در جدول بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت حضرت زهرا

 گردد.است و جهت اضافه شدن پیشنهاد می
8 

 

 هاي پیشنهادي به سمت پايین گرد شده است.سه رقم سمت راست قیمت توضیح :

 ج( توجیه فنی:

 در( س)زهرا بهشت سازمان و باشديم ياجتماع و يخدمات ينهاد تهران يشهردار نکهيا به تيعنا با

 ماده 13 بند مفاد ياجرا ژهيو به تهران يشهردار يذات و يتیحاکم فيوظا از يبخش يفايا يراستا

 که بوده تهران يشهردار خاص و فرد به منحصر هايسازمان از يکي و سیتاس يشهردار قانون 55

 واجبات جزو سازمان نيا فيوظا شرح کهيبنحو باشديم دارعهده را نیمسلم اموات امور فتق و رتق

 گذشته از کهیآنجائ از کنیل است، واجب نیمسلم همه بر آن انجام و دهيگرد محسوب ينيد ييکفا

  که داشته دوش به را ریخط فيوظا نيا تهران يشهردار از ابتین به( س)زهرا بهشت سازمان تاکنون

 مربوط امور هیکل و است شده ساقط نیمسلم ريسا از شده عنوان نیسنگ تیمسئول مهم، نيا انجام با

 نامه نیآئ تيرعا با سازمان نيا. باشديم( س)زهرا بهشت سازمان برعهده تهران شهر آرامستان به

 يخدمات انجام به نسبت مانکاریپ انتخاب با يقانون فاتيتشر يبرگزار ضمن هرساله ،يمعامالت و يمال

 انيشا.دنماييم اقدام... و اقالم ديخر سبز، يفضا ينگهدار نظافت، و روب و رفت قبور، ساخت لیقب از

 و تهران شهر يمتوف 200 يال 150 نیب روزانه سازمان نيا ریاخ هايسال در متوسط بطور است ذکر

 نيا در آن نفر 40،000 حدود تعداد، نيا از که کرده رشيپذ را انیمتوف از نفر 60،000 حدود ساالنه

 گانيرا قبر ستمیس شهروندان رفاه جهت تهران يشهردار ارتباط نیهم در. اندشده دفن سازمان

 خدمات است ذکر قابل. دارد و داشته کار دستور در را يتهران داغدار و متالم شهروندان هیکل يبرا

 صورت يقانون و يشرع فیتکال حسب و يلیتعط و وقفه بدون و مستمر عمالً سازمان نيا در يرسان

 .ردپذييم و رفتهيپذ

 

 

 

 

  



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 

تندات:مس  

 

 : شهرداران انتخاب و کشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشکیالت، قانون از -

 وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است: 80ماده26بند 

 نامه آیین رعایت با آن به وابسته های سازمان و شهرداری توسط شده ارائه خدمات نرخ تصویب - 26

 .مربوط مقررات رعایت با ها شهرداری معامالت و مالی

ها و قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 2ماده 1)ب( ذيل تبصره بندهاي )الف( و  -

 :1401ها مصوب دهیاري

 مواردی بر روستا و شهر های هزینه از بخشی تأمین برای که است وجوهی: محلی عوارض از درآمد - الف

 افزوده ارزش و روستایی و شهری درون فضاهای و معابر تبلیغات تأسیسات، مستحدثات، اراضی، از اعم

 مقررات و قوانین مطابق غیرمنقول های دارایی و روستایی و شهری توسعه طرحهای اجرای از ناشی

 پس بخشها و شهرها اسالمی شورای پیشنهاد با آن وصول ترتیبات و عوارض عناوین. گردد می تعیین

 وزیر توسط سال هر آذرماه پایان تا حداکثر آن دستورالعمل و گردیده تهیه استانها، عالی شورای تأیید از

 .شود می ابالغ و تصویب کشور،

 تعزیری مجازاتهای از یکی مشمول و باشد می ممنوع شده اعالم موارد از غیر به عوارض هرگونه وضع

 بعدی الحاقات و اصالحات با 1392/ 2/ 1 مصوب اسالمی مجازات قانون( 19) ماده موضوع شش درجه

 :باشد ذیل ضوابط مطابق باید ابالغی عوارض. بود خواهد

 شهرهای) کالنشهرها از اعم شهرداریها بندی دسته و محلی شرایط به توجه با عوارض وضع تناسب - 1

 روستاها و شهرها سایر ،(نفر میلیون یک باالی

 گذاری سرمایه بر عوارض وضع جای به برداری بهره بر عوارض وضع جهت در ریزی برنامه - 2

 مضاعف عوارض اخذ عدم - 3



 

 
 

 اسناد پیوست الیحه
 

 شده ابطال یا وضع عوارض، که مواردی در مشابه عناوین سایر و خدمت بهای دریافت ممنوعیت - 4

 .باشد

 حقوقی و حقیقی اشخاص بین بویژه عوارض اخذ در تبعیض و اجحاف عدم - 5

 افراد جمله از ناتوان گروههای برای تخفیف یا ها معافیت لحاظ و پرداخت در ناتوان افراد به توجه - 6

 کشور بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت

 مالیاتهای قانون( 64) ماده موضوع معامالتی قیمتهای محلی عوارض انواع در عوارض محاسبه مبنای - 7

 .باشد می آن های تبصره و بعدی الحاقات و اصالحات با 1366/ 12/ 3 مصوب مستقیم

 .باشد می ذیصالح مراجع اعالمی تورم میزان به قبل سال به نسبت محلی عوارض رشد حداکثر - 8

 دستورالعمل در که است عناوینی در منحصر ها دهیاری و ها شهرداری توسط دریافتی خدمات بهای - 9

 است رسیده کشور وزیر تصویب به تبصره این صدر موضوع

ها و شرکتهای وابسته به شهرداریها، مؤسسات ب ـ بهای خدمات: کارمزدی است که شهرداری، سازمان

 .کنندها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای ارائه خدمات مستقیم، وصول میو یا دهیاری

ها ( قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري2( ماده )1دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره )» -

 30/09/1401 مورخ 203726ابالغي وزارت کشور به شماره « هاو دهیاري


