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:مقدمه
درپیشسالاز یکصدبیشولیمی شدندمستقیمکنترلونظارتمحتسبمدیریتبهشهرهاعمرانیوخدماتیامورحسبتوحسبهقوانینوضوابطگذشتهقرنهايطولدر

واستفادهموردش.ه١٣٠٩سال تارسیدوقتملّیايشورمجلستصویببه) ش.ه1286( ق. ه1325الثانیربیع20تاریخدربلدیهقانون) میالدي1907( ش. ه1286
پیروزيازبعدشدانجامشهرداریهاقانوناصالحاتی برمجددا1355ًسالدربعدا1334ًو1331سالهايدرنیزآنازپسوشداساسیتغییراتدستخوشسپسداشتقرارعمل

صورتآنقوانینازبعضیبهالحاقاتیواصالحاتگرفت سپسقراراصالحوبازبینیموردانقالبشورايدرهاشهرداريقانونموادازجزئینیزاسالمیشکوهمندانقالب
درکشورروستاهايوشهرهااسالمیشوراهاي،1375سالدرانتخاب شهردارانوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانونتصویبدنبالبه. گرفت

ومسؤالنتوجهبخشنویدوبوده) محلی( متمرکزغیربهمتمرکزهايگیريتصمیمگذر ازومحلینهادهايتشکیلدرنوینیفصلکهشدندتشکیل1378سالاردیبهشت
استبودهمردمبهامورواگذاريبهکشورگیرانتصمیم

عوارض محلیحذفوکاهشیاافزایشوبرقرارينمودهاعطاءشوراهابهگذارقانونکهاختیاراتیازدارنداستحضاراسالمی شهرشوراياعضاي محترمکههمانطور
آیینوشهردارانو انتخابکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون77مادهو76ماده16بندوشهرداريقانون55مادهاجرايدرکهباشدمیشهرداریها

واجتماعی،اقتصاديتوسعهبرنامه سومقانونازموادياصالحقانون5ماده1تبصرهادامهدرو1378سالمصوبشوراهاتوسطعوارضوصولوضعونحوهاجرایینامه
نامهآیین16مادهووارداتیکاالهايودهندگان خدماتارائه،کاالکنندگانتولیدازوجوهسایروعوارضوصولوبرقراريچگونگیوایراناسالمیجمهوريفرهنگی
،سالهربهمن15ازقبلعمومیآگهیانتشاروتأیید،تصویبازبعدتانمایدشهرشورايتقدیمارتباطایندرراخودتاپیشنهادبایستمیشهرداري،قانونآناجرایی
.بیابداجرائیقابلیتبعدسالابتداي
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:استشدهتدوینذیلرویکردهايباگرددمیپیشنهاد1397سالجهتشهردارياینتوسطکهتعرفه محلی جدید
ضرورت رفع ابهامات و نواقص موجود در دستور العمل تعرفه عوارض محلی مصوبه قبلی)1
تصویب رساندن تعرفه جدیدلزوم تجدید نظر و بررسی به )2
محاسبه عوارضاتامر تسریع و تسهیل در )3
حذف فرمولها یپیچیده و گرایش به راهکارهاي ساده و ممانعت ا ز اعمال سلیقه)4
ایجاد وحدت رویه در انجام امورشهرداري)5
)حذف کارشناسی دادگستري( تا حد امکان رجوعتسهیل در کار ارباب )6
،تفصیلیو جلوگیري از نقض ضوابط و مقررات طرح تفصیلیتشویق شهروندان به تجدید بناي ساختمان ها و نوسازي برابر ضوابط طرح )7

000شهرسازي    و 
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مستندات قانونی وضع و وصول عوارض: 1ماده 
.با تصویب انجمناهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر: در وظایف شهردایها :قوانین شهرداري55ماده 10بند)1
صدور پروانه براي کلیه ساختمانهائی که در شهراحداث می شوند:قانون شهرداري55ماده 24بند)2
.رض پیشنهاد و برقراري یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوا:قوانین شهرداري55ماده 26بند)3
.کلیه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید: قانون شهرداري 73ماده )4
.نماید میتنظیموتدوینرا ... وشهرداريعوارضوصولاجرائینامهآئین،شهراسالمیشورايتصویبباشهرداري:شهرداريقانون74ماده)5

.شوندخواستاررامعاملهموردملکعوارضبهمربوطحسابمفاصاکتباًشهرداريازمعاملهانجامازقبلمکلفندرسمیاسناددفاتر:تبصره
وشورايکشور،دادگستريوزارتازنمایندگانمرکبکمیسیونبهعوارضدرموردوشهرداريموديبیناختالفهرگونهرفع:شهرداريقانون77ماده)6

.شهرارجاع میشود

شوندمیوصولدارائیوسیلهبهشودمیاخذدولتیهايمالیاتباتوامکهعوارضی:شهرداريقانون78ماده)7
و اراضی تفکیکعمرانی یااقدامآن باید قبل از هرحریمو محدوده شهرواقع دروامالكمالکین اراضی:مربوطهايتبصرهوشهرداريقانون100ماده)8

مأمورین خودوسیلهبهپروانهمفادمخالفیاعملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانهزاشهرداري میتواند. نماینداخذشهرداري پروانهازیساختمانعملیاتشروع
.نمایدجلوگیريواقع باشدمحصورغیریازمین محصورآنکه ساختمان دراعم از
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:شودمیتقسیمزیرشرحبهطبقهششبهشهرداریهادرآمد: شهرداریهامالیمقرراتوقوانین29ماده)9
)مستمردرآمدهاي( عمومیعوارضازناشیدرآمدهاي.1
اختصاصیعوارضازناشیدرآمدهاي.2
شهرداريانتفاعیمؤسساتدرآمدهايوخدماتبهاء.3
شهردارياموالووجوهازحاصلهدرآمدهاي.4
دولتیسازمانهايودولتاعطائیهايکمک.5
.گیردمیتعلقشهرداريبهقانونموجببهیااتفاقیبطورکههاییدارائیواموالوخصوصیسازمانهايواشخاصاهدائیهايکمکواعانات.6

به وسیلهکهدرآمدهائیسایروخدماتبهاءوعوارضانواعکلیهآندرکهبودخواهدايتعرفهدارايشهرداريهر:شهرداریهامالیمقرراتوقوانین30ماده)10
ونوعدرکههر تغییريیاگرددمیتصویبووضعکهجدیديخدماتبهاءیاعوارضنوعهرودرجشودمیتحصیلیاوصولآنبهوابستهوتابعهمؤسساتوشهرداري

شودمیمنعکسمذکورتعرفهدرگیردمیصورتهاآننرخمیزان
یا مأمورین تشخیصعهدهبدهی مؤدي بهتشخیصوتعیینودرآمدهاعوارضتعرفهباتطبیق وضع هر مؤدي یا هر مورد:شهرداریهامالیمقرراتوقوانین31ماده)11

به کاررا در تشخیصهاي خودطرفیبیو کمال دقت مکلفندمأمورین مذکور.داده شده استآنهابهتشخیصاختیاروابستهوف شهرداري یاسازمان تابعهطرکسانی است که از
.شد به اجراء گذارده خواهدوآنها اتخاذدربارهاداري شهرداري رسیدگی وتنبیهات مقرردادگاهدروضع آنهادر صورت تخلف بهوبرند
مطابق ماههسی و شش حداکثراقساطبارامطالبات خودتامی شوددادهاجازهشهرداریهاي کل کشوربه:شهرداریهامالیمقرراتوقوانین32مادهاصالحیه)12

کلیه بدهی مؤدي خواهدتأدیهبهموکولحسابمفاصاصدورحالهردر. نمایددریافترسدمیاسالمی شهر مربوطهتصویب شورايبهبنا به پیشنهاد شهرداردستورالعملی که
.بود
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اعالموتعیینکشوروزارتکهتاریخیازشهرهاسایردرو1348ماهفروردیناولتاریخازتهرانشهردر:شهريعمرانونوسازيقانون2ماده)13
شدتعیین خواهدقانوناینمقرراتطبقکهآنهابهايهزاردرپنجمأخذبهساالنهخاصعوارضشهرقانونیمحدودهدرواقعمستحدثاتساختمانهاوواراضیبر کلیهکند

ازحاصلوجوهفبرسانند، مصرشهريعمرانونوسازيمصرفبهمنحصراًوکردهوصولرامذکورعوارضقانوناینمقرراتاساسبرمکلفندشهرداریها. میشودبرقرار
.بودخواهددولتاموالدرقانونیغیرتصرفحکمدرقانونایندرمصرحمواردغیردرقانونایناجراي

درطرح شهردارياجراياثربرغیرهوتجاريومسکونیازاعمساختمانیپروانهصدورصورتیکهدر: شهريعمرانونوسازيقانون18مادهذیلتبصره) 14
کارشناسقطعیبهايبهرااست باقیماندهمکلفشهرداريکندشهرداريبهراآنفروشپیشنهادمالکونباشدمقدورشهرداريبرايشهرسازيمقرراتنظرازملکباقیمانده

.استمنتفیموضوعاًمشرفیتعوارضدریافتومطالبهدیگرصورتایندرکهکندتصرفوخریداريشدهروز

ارتفاعطبقات وتعدادتعیینجملهازشهرحریمومحدودهداخلاراضیازاستفادهطرزبرنظارتاختیاردارايشهرداریها: شهريعمرانونوسازيقانون23ماده) 15
ابالغکشوروزارتبه وسیلهوتعیینشهرداريعالیشورايطرفازکهمعیارهاییوضوابطرعایتباآنبنديمنطقهوشهرجامعنقشهبراساسساختمانهاکیفیتونماسازيو

.بودخواهنداجتماعیبراي زندگیالزمتسهیالتتأمینوشهرهاموزونومتناسبرشددرمراقبتبهمکلففوقاختیاراتازاستفادهباوهستند،شدخواهد

استساختمان ضروريیافتنپایانبرايکهمدتیحداکثربایدشودمیصادرهاشهرداريطرفازکهساختمانیهايپروانهدر:ينوسازقانون29ماده2تبصره) 16
مقاماتطرفازکهناتمامابنیه.برسانندتمامبهراخودساختمانهاپروانهدرمقررمدتظرفبایدکنندمیساختمانبهاقدامشهرمعابرومیدانهادرکهکسانیوگرددقید

.بودنخواهدمادهاینمشمولباشدشدهتوقیفقضائی

وظایف،تشکیالتقانون 76مادهاز16بنداستنادبهمیتواندشورا:نشهرداراانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون33ماده) 17
وتولیداتواقتصاديامکاناتبامتناسب،موضوعاتمقرراتوقوانینسایرواجرائیهاينامهآئینرعایتباشهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتو

.ایدمنوضععوارضوزیرانهیأتمصوبنامهآئینطبقاهالیدرآمدهاي
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وشهرعوارضلغویابرقراريلوایحتصویب:شهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون76مادهاز16بند ) 18
.شودمیاعالمکشوروزارتسويازکهدولتعمومیسیاستگرفتننظردرباآنمیزانونوعهمچنین تغییر

شهرحوزهبهداشتاموربرنظارت: شهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون76مادهاز18بند ) 19
محصورغیراراضیجهتالزممقرراتتصویب:نشهرداراانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون76مادهاز20بند ) 20

.شهرزیبائیوعمرانوعمومیآسایشوبهداشتنظرشهري از

وسایل تهیهوغسالخانه،گورستاناجرايبرنظارت: نشهرداراانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون76مادهاز21بند ) 21
.شهرتوسعهوبهداشتاصولبامطابقامواتحمل

مسیرهاي ومجاريحفربرنظارتومقرراتوضع:شهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون76مادهاز22بند ) 22
.شهريتأسیسات

جهتشهرداريپیشنهادبهالزممقرراتتصویب:شهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون76مادهاز25بند ) 23
.عموماطالعبرايآنانتشاروموضوعهمقرراترعایتباشهردیوارهايرويبرتابلووآگهیونوشتهنوعهرالصاقیاومطلبنوعنوشتن

و شهرداريتوسطشدهارائهخدماتنرختصویب:شهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانون76مادهاز26بند ) 24
.شهرداریهامعامالتیومالینامهآئینرعایتباآنبهوابستهسازمانهاي

:مالیات بر ارزش افزوده قانون43ماده بند الف) 25

گرددمیتعیینبلیطبهاي%)5( درصدپنجهواییو، دریاییریلی،زمینیوسایلباکشورداخلدرمسافرشهريبروننقلوحملخدماتازدریافتیعوارض
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:مالیات بر ارزش افزودهقانون50ماده 1تبصره)26

.رددگعموماعالموتصویبسال براي اجرا در سال بعدهربهمن ماهتا پانزدهممی بایست حداکثر،محلیعوارضازیکنرخ هرافزایشیاومحلی جدیدوضع عوارض

:مالیات بر ارزش افزودهقانون50ماده 2تبصره) 27

اصالح می شود»درصدیک«به عبارت 7/9/1347مصوب شهريعمرانونوسازيقانون) 2( مادهدرمندرج»هزاردرپنج« عبارت
:مالیات بر ارزش افزودهقانون50ماده 3تبصره)28

.گرددمیملغیو دهیاریهاشهرداریهابهوجوهیاعوارضازپرداختمعافیتیاتخفیفاعطايبهمربوطمقرراتوقوانین

:قانون مالیات بر ارزش افزوده 43ماده الفبند ) 29
بندموضوعبلیطبهاي%) 5( درصدپنج،مکلفندنمایندمیهواییودریایی،یلیر،زمینینقلیهوسایلباکشورداخلدرمسافربرون شهرينقلوحملبهمبادرتکهاشخاصی

حساببهو عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعداخذمسافرانازعوارضعنوانبهو یا قرارداد حسب مورد،بلیطدربادرجراقانوناین ) 43( ماده) الف(
.نمایندواریزبلیطفروشمحلشهرداري

:قانون مالیات بر ارزش افزوده 43ماده ببند ) 30
به نرخ یک این قانون را ) 43(ماده ) ب(ق به خود؛ موضوع بند عوارض سالیانه خودروهاي متعلمالکان خودروهاي سواري و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند 

بر اساس قیمتهاي مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم )وارداتی(یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودي و )داخلی(در هزار قیمت فروش کارخانه 
.ساب شهرداري محل واریز نمایندمی گردد، محاسبه و به ح
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:قانون مالیات بر ارزش افزوده46ماده ) 31
این قانون که توسط شهرداري ها وصول می گردد، مشمول احکام ) 43(ماده ) ب(و ) الف(از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهاي اختالف و استنکاف) :46(ماده ) ه(بند 
.خواهد بودقانون اداره شهرداري ها) 77(ماده 
به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر%) 2(جریمه اي معادل دو درصد ب تعلق جموپس از موعد مقرراین قانون )43(مالیات و عوارض موضوع ماده پرداخت) :46(ماده ) و(بند 

.خواهد بود

:با اصالحات و الحاقات بعدي27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 73ماده) 32

شهراسالمیشورايتصویببهشهردارپیشنهادبهکهدستورالعملیمطابقماههششوسیحداکثراقساطباراخودتا مطالباتشودمیدادهاجازهکشورکلشهرداریهايبه
بودخواهدمؤديبدهیکلیهتأدیهبهموکولحسابمفاصاصدورحالدر هرنمایددریافترسدمیمربوط

اجرائی  مصوب نامهآئینواسالمیشورايمجلس1381مصوبمسکنامربرايمسکونیکاربريفاقداراضیواگذاريوفروشمنعقانون) 33
10/3/1383

1384سالمصوبآنهاتعییننحوهوشهروروستا،شهرحریمومحدودهتعاریفقانون)  34
28/8/1370مصوبهاشهردارينیازمورداراضیوامالك،ابنیهتقویمنحوهقانون) 35
29/8/1367مصوبهاشهرداريودولتیهايطرحدرواقعامالكوضعیتتعیینقانون) 36
مربوطهاجرائینامهآئینوکشورصنفینظامقانون) 37



ه|9 ح ف ص

علی وجدي قزلجیبابک رستم پور                                                                                                  
رئیس شوراي اسالمی شهر بوکانشهـردار بوکان                                                                                                                

:دیوان عدالت اداري4/10/79مورخ284شمارهدادنامه)38
.نداردقانونبامغایرتیدارصالحیتمقامتصویبباومقرراتعوارض برابراخذ

اجرائینامهآئینواسالمیشورايمجلس1383مصوبپسماندهمدیریتقانون8ماده) 39
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تعاریف: 2ماده
.آگهی عمومی توسط شهرداري اعالم میشودصورتبهوقانونی رسیدهمرجعتصویببهآنمیزانونوع،قوانین جاريبهمستندمبالغی کهمبلغ یاعبارت است از:عوارض) 1
.قرار می گیرداعمال عوارض، مالكتعرفهبرابرکههغیروقحقویا،یا خدمات،یا کاال،اموالیا،عبارت است از ملک:عوارضمنبع )2

:باشدداشتهیکی از حاالت ذیل را،منبع عوارضلحاظ تعلق بهممکن است ازعوارض:نوع عوارض) 3

.منقولومنقولاموال غیروو ساختمانزمینبهمتعلق عوارضعاقبیل انوازباشدمستقیم-الف

.خدماتونظیرکاالهامتعلق به منابع عوارضعوارضقبیل انواعاز،باشدغیرمستقیم-ب

.بدون استثناء شامل شودراکلیه منابع عوارضوباشدعمومی-ج

.و فقط منبع عوارض مشخصی را شامل شودباشدخاص-د

پیست اسکی در ازاستفادهعوارضنظیرفصلی از سالیاماهمثالًبراي چند(لحاظ زمانیازچه،) خاصنمایشگاهیکمثالً عوارض(لحاظ مکانیازچهباشدمحدود-س
)زمستان

.باشدغیرمستمریامستمر-ش

.باشدملییا و)استانی(منطقه اي،محلیعوارض-ص

، حوزه حریم،محدوده قانونی(حدود شهردرموجودیاومستقرمنبع عوارضبه)خدماتیاومحصولوکاالازاعم( تولیداز عوارضی است که فارغمحلی عمدتاًعوارض
وو خدماتتولیداتمتعلق بهعوارض. بردنامراپیشهوکسبساختمان وعوارضوبراي زمینوضع شدهمحلی میتوان عوارضعوارضانواعاز. تعلق می گیرد)شهري

) استانی(منطقه ايومحلیمی توان به،کشورخارج ازیادر سطح کشور ویاودرسطح استانیاحدود شهر باشدآنکه محل مصرف برون داد فعالیت درحسبمحصوالت را
.کشور استملی تابع دستورالعمل هاي وزارتو) استانی(منطقه اي،محلیمیزان عوارضونوعتعیین و تشخیص. کردوملی تقسیم
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رعایت مقررات مندرج با،ارزش افزودهمالیات برقانون) 50(ماده) 1( تبصرهوعوارضتجمیعقانون) 5( ماده) 1( تبصرهاستنادبهکهاستیعوارض: محلیعوارض) 4
.ن توسط شوراهاي اسالمی کشوري وضع می گرددآاجراییآیین نامهوشهردارانانتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتقانوندر

.وحقوقی سازنده و مونتاژ کننده کاالهاي موضوع قانون می باشندحقیقیاشخاص:تولیدکنندگان کاال) 5

.دهنده خدمات موضوع قانون می باشندوحقوقی ارائهحقیقیاشخاص:خدماتدهندگانارائه) 6

.وصول می نماید،از متقاضیان دریافت خدماتطور مستقیمبهازاي خدمات ارایه شدهمجوز قانونی درشهرداري برابرمبلغی است که : خدماتبهاي) 7

درآمد متعلق به وي منبع عوارض یاممکن استبه شهرداري است کهیا درآمدعوارضکنندهتأدیه) حقیقی یا حقوقی(شخص:مؤدي عوارض یا درآمد شهرداري) 8
.باشددرآمدوایصال عوارضووصولوسیلهیا وي باشد

هر هر مؤدي یاتطبیق وضعاختیار،مالی شهرداريآیین نامه31مادهبهتوجهشهرداري بابهوابستهوسازمانهاي تابعهطرف شهرداري یاازکسی است که: تشخیصمأمور)9
کارشناس فنی و ساختمانی نوع عوارضات مقدار متراژي را تعیین و توسط مسئولین (.اوگذاشته می شودعهدهتشخیص بدهی مؤدي کتباً بهودرآمدها،عوارضتعرفهبامورد

مامور (ن و توسط مسئولین درآمد یرا تعی... کارشناس فنی در گزارشات خود میزان خالفی و تفکیک کسري تراکم و : درآمد فقط مبلغ محاسبه و وصول می شود براي مثال 
.)ات را  براساس تشخص کارشناس فنی محاسبه و وصل می نمایدعوارض) وصول 

شهرداریا معاون و شهردارمرکب از (جلسه کمیته درآمد مسئول درآمددر خصوص پرونده هاي که داراي ابهامات و مشکالت می باشند به درخواست : کمیته درآمدي) 10
مربوطه مطرح می گردد و به تائید اعضا می رسد و چنانچه جلسه این کمیته در خارج وقت اداري باشد حق جلسه یا برگزار و پرونده هاي ) کارشناسی فنیو مسئولین درآمد،

.به شواري شهر ارسال گرددبایدضمناً تصمیمات این کمیته جهت تائید.  اضافه مربوطه براي اعضا لحاظ گردد
.تعیین می شودوصولمأمورقانون شهرداري بنام75به مادهوجهتطرف شهرداري باازمخصوصی است کهمأمور: لمأمور وصو) 11
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وسایل ممکنه براي به) عوارضجملهاز(عمومی داردجنبهرا کهشوراي اسالمی شهرمصوباتاستشهرداري مکلفقانون47اجراي مادهشهرداري در: آگهی عمومی)12
از اعالم براي کلیه ساکنین است پسرسیدهاسالمی شهرتصویب شورايبهوعمومی داردجنبهمقررات شهرداري که،شهرداريقانون57مادهبرابر.عمومی آگهی نمایداطالع

.الرعایه استالزمشهر
.باشندگرفتهها قرارکوشهرو حریم شهرهامحدودهدرکهبه زمینهایی اطالق می گردد:اراضی شهري) 13

.باشدگرفته شدهنظربدون اینکه  مالکیت شان درآمده اندموات درتدریج به حالتبهودارنداحیاوعمرانهائی است که سابقهزمین منظور: اراضی بایر)14

نداردوجودآنهادرآبادي نیزوبناووزرعنیست و کشتو سابقه مالکیت خصوصی شان معلومندارندبالفعل مالکزمینهایی است کهمنظور: اراضی موات) 15
.باشدنفر مشتركکه مالکیت آن بین چند) هر دویاوساختمانیازمین(ملکی است : مشاع) 16

.هر ملکاز شرکاءیککردن سهم مشاع هرمجزا:افراز) 17

مجزاچندقطعهبهزمینیکتقسیمویاچندآپارتمانبهساختمانیکمثل تقسیمگویندتفکیکرامختلفقسمتدویاچندبهملکیکتقسیمثبتیاصطالحدر:تفکیک)18
.تجمیع گوینداین عمل را،کردثبتیپالكیکبهتبدیلرایکدیگرزمین مجاورقطعهیاچندوثبتی دنظرزن ابتواچنانچه:تجمیع) 19

.زمینقطعهمجاوردسترسیمعبره براساستعیین شدکفساختمان تایکفاصله قائم باالترین حدعبارت است از:ارتفاع بنا) 20

.همان طبقهسقفسازوساختپایین ترین حدتاطبقهدوازقسمتیتمام یاتمام شدهفاصله کفعبارت است از: ارتفاع مفید) 21

.احداث می شوندبناکیفی عملکردبهبودمنظوربه،برساختمان اصلیهعالوساخت وسازهایی کهعبارت است از:اضافات)22

.باشدگذر بهزمین است که مشرفقطعهحدي از: زمینبر)23

.عقب نشینی باشدقسمت عمق مستلزمازوبه گذر بودهمشرفآن حدي ازقطعه زمین است که:اصالحیبر)24
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را جزو آنومی کندمناسب رانندگی حذفدیدمنظور ایجادبهرامعبردونبشوگرفتهزمین قرارقطعهسطح گوشه اي ازخط موربی کهعبارت است از:تقاطعپخی)25
فضاهاي عمومی شهر قرار می دهد

می کندمناسب رانندگی حذفدیدایجادمنظوربهرامعبردونبشوگرفتهزمین قرارقطعهکه سطح گوشه اي ازاستکمانیخطیعبارت است از: تقاطعقوس)26
.آن را جزو فضاهاي عمومی شهر قرار می دهدو

مقررات شهرسازي دروکه ضوابططرح هادي شهردرمذکورطرحتهیهتاوطرح جامعدورهآتی درتوسعهوکالبدي موجود شهرحدعبارت است از: محدوده شهر)27
.االجرا می باشدالزمآن

و تقسیمات کشوري شهرستانمرزازوضرورت داردآندرشهرداريکنترلونظارتکهشهرمحدودهاراضی بالفصل پیرامونقسمتی ازعبارت است از:حریم شهر)28
.ننمایدتجاوزمربوطهبخش

.گرددمیصادرامالكصاحبانبرايسازوساختهرگونهبرايشهرداريطرفازکهقانونیيمجوز:ساختمانیپروانه)29

.گرددمیصادرتفصیلیطرحبراساسجدیدبناياحداثوقدیمیبنايتخریبباکهايپروانه:بازسازيوتخریبپروانه)30

)ارتفاعدربناتوسعه(موجودطبقاتبررويطبقاتیاحداثمجوز:اشکوباضافهپروانه)31
صادرمیگردد…وتجاريواحدبهمسکونیازقسمتیتبدیلیاواداريبهمسکونیواحدتبدیلواحد،دوبهمسکونیواحدیکتبدیلبرايکهمجوزي:تبدیلپروانه)32
.گرددصادرکلیوجزئیتغییراتوتعمیراتانجاممنظورکهايپروانه:تعمیراتپروانه)33

شدصادرخواهدمشخصاتهمانباوتمدیدپروانهاعتبار،مالکطرفازساختمانیعملیاتشروععدمیاوپروانهمهلتشدنمنقضیصورتدر:پروانهتمدید)34
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صادرپروانه تغییرنقشهمعتبر،هايپروانهبنايتوسعهیافضاهایاجابجاییتغییراتبهنسبتساختمانیعملیاتشروععدمشرطبهمالکتقاضايصورتدر:نقشهتغییر)35
.خواهدشد

می ذیربط اعالممراجعبهتصویروباطلپروانهنیزمکانیزهبصورتپروندهبهپیوستوآنابطالوصادرهپروانهاصلاخذبامالکتقاضايصورتدر:پروانهابطال) 36
.گرددعودتمالکهايپرداختیمقرراتوضوابطرعایتباوگردد
مجري جدیدوناظرمعرفیوذیصالحمراجعومجريوناظرموافقتومقرراتوضوابطرعایتباومالکدرخواستصورتدر:مجريیاناظرمهندستعویض)37

.گرددمیصادرفوقمجوز

ازپسبروز خالف،یاساختمانیعملیاتادامهبراي،پروانهمهلتانقضايیاومعاملههرگونهبرايصادرهپروانهطبقساختمانیکاربهشروعصورتدر:خالفعدم) 38
.گرددمیصادرخالفعدمنامبهجدیديگواهیرسیدگی،

میصادرتوسط شهرداريساختمانیپایانکارگواهیناظرمهندسجانبازاجراصحتگواهیارائهوتخلفوجودعدموساختمانیعملیاتپایانصورتدر:پایانکار) 39
.شود

وامور اقتصاديادارهسوياز،ملکشدنواقعمحلوجغرافیاییمنطقههردرکهمعینیمبلغ:ساختمان یا زمینمنطقه ايارزشیادارائیمعامالتیارزش) 40
ساختمانوزمینمعامالتیارزش،دارداختیاردرکهمشخصیمعیارهاياساسبرسالههمهمحلداراییرهااد. میگرددمشخصوتعیینايمنطقهقیمتعنوانبه،محلدارایی

.داردمیاعالمذیربطکلیه دستگاههايبهرامراتبونمودهبرآوردموجودمعیارهايسایرگرفتننظردرباوجغرافیاییمنطقهومحلهردر) مجزاصورتبه(را
P: منظور از)P (، می باشد1397سالبراي30/1ضریب با1394سال اعالمی سازمان امور اقتصادي و داراییقیمت منطقه اي.
K:گرددتعیین میاسالمی شهر با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورايهاي مختلف در تعرفهی است که ضریب.
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.داردتعرفه محلی  برارزش دارایی ارجحیت اینکه "مضافا.باشدمیعملمالكايمنطقهارزشنظرازبرگرانترینباشندمیبرچنددارايکهامالکی:1تبصره
منظور کل مساحت ملک ( .گرددمیمحاسبه)رانتر است گکه ( که تنها داراي یک بر نیز می باشد و با هر عمقی ملکبراصلیايمنطقهقیمتاساسبرعوارض:2تبصره

)حاسبه گرددین ارزش منطقه اي مقیمت گرانترداراي هر عمقی باشد با 
.از آن میدان مبناي محاسبات عوارضات قرار خواهد گرفتان منشعبگرانترین خیابامالکی که در بر میادین اصلی شهر واقع بوده ارزش منطقه اي آنها بر اساس :3تبصره

دادگستريرسمیکارشناسان،قانونحسبامالكتملکزماندرمعابرتوسعهقانونبرابر:زمینیاساختمانکارشناسیارزشیاروزمعامالتیارزش)41
.نمایندمیتعیینراوساختمانزمینمعامالتیقیمت

.ساختماندرموجودبناهايکلیهمجموعازعبارتست: زیربناناخالصسطح)42

.زمینمساحتکلبهساختمانزیربنايسطحنسبتازعبارتست:ساختمانتراکم)43

.شودمیمحاسبهمنطقهآندرزمینکلبرمساحتتقسیممنطقهیکجمعیتتعداد:تراکم ناخالص مسکونی)44

.گیردمیقرارمحاسبهمبنايساختماناحداثبراياشغالسطحزمینبهنسبتساختمانتراکمتفصیلیوجامعطرحبهتوجهبا:تراکم مسکونی) 45

.ماندخواهدباقیحیاطبعنوانباقیماندهدرصد40وشودتبدیلساختمانبهتواندمیزمینکلدرصد60غالباً: مسکونیمتوسطتراکم: مثال

40/2حداکثر به طبقه اي از ساختمان، هم سطح گذر، اطالق می شود که بین ستونها هیچگونه تقسیمات دیگري در فضاي آن صورت نگرفته و ارتفاع آن :پیلوتتعریف)46
.سانتی متر باشد
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آشپزخانه،داراي اتاقبایستمیالزاماًمسکونیواحدیک.استشدهساختهخانوارهایاافرادسکونتبرايکهساختمانهائیکلیهازعبارتست: مسکونی واحدتعریف)47
.باشدبهداشتیسرویسو 

دریاواحداث گردیدهتجارتوپیشهوکسبمنظوربههاشهرداريقانون55ماده24بندذیلتبصرهبرابرکهساختمانهائیکلیهازستاعبارت:تجاريواحدتعریف)48
.باشدداشتهفعالیتخاصقوانینیاتجارتقانونتابعواحدهايیاوصنفینظامقانونپوششتحتصنفیواحدهايآنها

.باشندمیتجاريصورتبهاعتباريومالیمؤسسات،بانکهاپست،بانکهاساختمان: 1تبصره

واصلیکنار ساختماندروشودمیاحداثمشترکیناموربرکهخدماتیهمچنینواداري،گاز،فاضالبوآب،پست،مخابرات،برقتوزیعشرکتساختمانهاي:2تبصره
خدماتیعوارضتعرفهبر مبنايعوارضوتلقیخدماتیبصورتشودمیاحداثمشترکینامورحوایجرفعبرايرجوعاربابوخدماتبرايصرفاًشدهیادشرکتاداري

.شودمیمحاسبه

.شودمیصنعتی محاسبهعوارضتعرفهمبنايبرعوارضوتلقیصنعتیحدوابصورت: گازآبپمپایستگاهمحلموبایلومخابراتدکلبرقترانسمحل: 3تبصره

میشوندومشابه ادارهپستومخابراتخدماتیدستگاهموافقتوزیرنظرخصوصیبخشتوسطکهامثالهموپست،)همراهتلفن(موبایلمشترکینخدماتیواحدهاي:4تبصره
تجاري
.شوندمیمحسوبتجاريواحدبعنوانعروسیتاالرهاي:5تبصره

جهادمختلف منجملهمراجعازاصولیموافقتدارايوشوندمییاشدهاحداثصنعتیکارگاههايایجادوصنعتیاستفادهمنظوربهساختمانهائیکهکلیه:واحد صنعتی) 49
.باشندمی.... واجتماعیاموروکارمعادنوصنایعکشاورزي



ه|17 ح ف ص

علی وجدي قزلجیبابک رستم پور                                                                                                  
رئیس شوراي اسالمی شهر بوکانشهـردار بوکان                                                                                                                

درنشوندادارهاصول بازرگانیصورتبهاینکهبهمشروطشوندمیایجاددولتیعمومینهادهايسازمانادارهاستقرارمنظوربهساختمانهائیکهکلیهبه: اداريواحد)50
.شوندمیتلقیتجاريامثالهمومحصوالتعرضهفروشگاهاعتبارمصرفتعاونیشرکتهايمثلبازرگانیاصولبرادارهصورت

غیر انتفاعی،،دولتیمدارسمثلپذیردمیصورتبستريودرمان، مداوایاوآموزش،تدریسامرآندرساختمانهائیکهکلیه: بهداشتیوآموزشیواحد)51
خصوصییادولتیکلینیک،خصوصیدولتیبیمارستانهاي

ومعافشهرداريبهپروانهعوارضپرداختاز)مدارس ابتدائی راهنمائی و دبیرستان و دانشگاه و دانشکده و آموزشکده سراسري(دولتیآموزشی واحدهايفعالًتبصره
.)قابل اعمال خواهد بود 97این تبصره در صورت پیش بینی در قانون بودجه سال (.دادخواهندکفوبراعالمشهرداري فقط

ومخابراتیو دفاتر10+ پلیس،گاز،برق،آب،تلفنمشترکیناموردفاتر،ايمشاورهازاعمخدماتبصورتاستفادهمنظوربهساختمانهائیکهکلیه:واحد خدماتی) 52
.شوندمیایجاد.... پستی

کهمناطق مجازدرپزشکانملکیشراکتوتعاونیطریقازچهوخصوصیبخشطریقازچهپزشکانمطباستفادهمنظوربهساختمانهائیکهکلیه: پزشکیواحد) 53
.شوداحداثنمایدمیصادرمجوزشهرداري

،متلهتل ،شوداحداثامثالهموایرانگرديوجهانگرديسازمانازرسمیمجوزبامسافرینرفاهاستفادهمنظوربهساختمانهائیکهکلیه:اقامتیورفاهیواحد) 54
امثالهمومسافرخانهمهمانپذیر،

براي تأمینزیربطمراجعازرسمیمجوزباآنحریمیاوشهردرانتظامیونظامییگانهايواحداستقرارمنظوربهساختمانهائیکه:انتظامیونظامیهايواحد) 55
.شودمیاحداثکشور،شهر،محلهامینت
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تاالب،، دریاچهدریاکناردرآنحریمیاشهرهاطبیعیمناظروتفرجگاه،ایرانیتمدنوآثار،ابنیهشناساندنمنظوربهکهساختمانهائی: گردشگريوتوریستیواحد)56
.دارندگردشگريوفرهنگیمیراثسازمانازرسمیمجوزوشوندمیاحداثقناتهایاوسدها،جلگه،طبیعیمناظر،رودخانه،
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...ماننده عواض پذیره ، عوارض مازاد ، کسري پارکینگ وباشدکلیه عوارضاتی که تابعی از متغیر احداثی یا زیربنا میعبارت است ازعوارض احداثی : ض احداثیرعوا)57

مانند هزینهباشدکلیه عوارضاتی که تابعی از متغیر مساحت زمین یا شرایط آن می عوارض عرصه نقطه مقابل عوارض احداثی می باشد و عبارت است از:ض عرصهرعوا)58
.می شوددر صورت عدم تغییر در مساحت و شرایط زمین فقط یکبار اخذکه معموال... تفکیک ، کسري تراکم ، خدمات آماده سازي ، حق تشرف و 

قیمت منطقه اي صرفا براي تجاري نمایندخیابان واقع شده اند در صورتی که اقدام به احداثمتري60عمق کمتر از و درامالکی که داراي راه عبور مستقل نبوده )59
منشعب از آن منظور می گردد و جهت الباقی عوارضات قیمت منطقه اي قیمت خیابان % 50)پذیره تجاري ، کسري پارکینگ تجاري و مازادبرتراکم تجاري(احداثی تجاري 

)انقالب و گذر ترمینال شاهین دژ منشعب خ بهشتی و خ مولويپشت بانک رفاه کارگران مرکزي منشعب خ مانند گذر(معبر هم عرض بلوك مورد نظر 

اما از طرف شهرداري فاقد خالفی اعالم شده استدر مواردي مالک جهت پرداخت عوارض خود به شهرداري مراجعه نموده و:عوارضات اخذ نشده سنوات قبل )60
ییر در احداثی اعمال نشده اینک با مراجعه مجدد و بازدید از ملک مشخص گردید که ملک عالوه بر پرداختی قبلی داراي عوارضات دیگري می باشد در صورتی که هرگونه تغ

.به قیمت روز مراجعه جدید اخذ نمایدنماید و الباقی راعوارضات کسر % 40کمیته درآمدي می تواند تا 97سال تعرفهباشد پس از محاسبه عوارض بر اساس 

4تحت عنوان تبصره داراي گواهی  پایانکار برق یا فیش هاي خالفیدر خصوص امالکی که:ماده صد4عوارضات امالك داراي پایانکار برق و یا فیش تبصره )61
و در این صورت صرفاً مشمول حق تفکیک گردیده .تفکیک آنها واریز شده است بوده و مشخص نیست که هزینه 70قبل از سال ماده صد مبنی بر مفاصاحساب در سال هاي

.اخذ نمی گرددخدمات آماده سازي  و کسري تراکم
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بود نه بر اساس تاریخ مراجعه  و یا محاسبه فرم عوارض و یا صدور به روز خواهد عوارضاتبر اساس تاریخ واریزمحاسبه عوارضمبناي: تاریخ مبناي محاسبه عوارض)62
.)محاسبه و اخذ خواهد شد97عوارض مجدداً بر اساس تعرفه سال 97در صورت مراجعه در سال،مراجعه نموده اما نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننموده94مثالً اگر شحصی در سال (فیش 

جرائم ساختمانی ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداري3/2/85مورخ 48و همچنین دادنامه شماره 25/11/83مورخ 587شماره دادنامه با توجه به : 1تبصره 
.محاسبه خواهد شدعوارض متعلقه به نرخ روزو ، به نرخ زمان وقوع تخلف

و تنها مبلغ جزئی از عوارض تسویه حساب ننموده اندو غیره بوده ولی اقدام به ،پایانکار،مفاصاحسابعوارض پروانه ساختبدهیآن دسته از مؤدیانی که داراي :2تبصره
وصول عوارض به روز می باشد ، مبنی بر اینکه می نمایند با توجه به دستور ابالغیه استانداري اقدام به طرح شکایتمانده و یا بالتکلیفو پرونده، مربوطه را واریز کرده 

.اخذ خواهد شدز محاسبه و مابه التفاوترونرخ مجدداً به اتعوارض
و یا درخواست کاهش بناپروانهعوارضاستردادو نحوهساختمانیپروانهابطال-3ماده

:شدخواهدمستردمؤديبهذیل همادمطابق)  از بابت هزینه خدمات(کسرکارمزد ازبعدوصولیعوارضو باطلزیرشرایطدرساختمانیانهپرو

% )10با کارمزد (.باشدننمودهاقدامپروانهدارايساختمانیعملیاتشروعبهنسبتجدیدجامعیاهاديطرحتصویبیاتغییرکاربريزمانتالکما-1
% )10با کارمزد (باشدشدهابطالقضاییمراجعطرفازنیساختماپروانه-2
حالهردر.نمایددرخواستراپرداختیعوارضاستردادوپروانهابطالومنصرفآناحداثازساختمانیپروانهصدورازبعدیاوپروانهصدورازقبلمؤديچنانچه-3

:استرداد می باشدبا شرایط ذیل قابل باشد و پروانه داراي اعتبار باشدگرفتهانجامنباید... وکنیپیازاعمساختمانیعملیاتگونههیچابطالهنگامدر
%15کارمزد نی با ااعتبار پروانه ساختمسال اولدر صورت انصراف و رعایت شرایط فوق الذکر در )1
%25کارمزد اعتبار پروانه ساختمانی با سال دومدر صورت انصراف و رعایت شرایط فوق الذکر در )2
%40کارمزداعتبار پروانه ساختمانی با سومسال در صورت انصراف و رعایت شرایط فوق الذکر در )3
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با تأییدکهشودساختماناحداثادامهازمالکانصرافموجبکه....) وسوزيآتش،طوفان،زلزلهازناشی( قهريومترقبهغیرحوادثاثردربنااحداثتوقف-4
)بدون کسر هرگونه کارمزد  (.شودمیمسترددریافتیعوارضکارمزدکسربدونذیصالحمراجعتوسطموضوع

کیک و ساخت و که براي آنها پروانه ساختمانی صادر شده است ولی در هنگام شروع عملیات ساخت و ساز توسط افراد سودجو عمالً با یک پروانه اقدام به تفامالکی -5
پرونده به کمیسیون ماده صد ،ثیدر این صورت پروانه ساختمانی مربوطه از حیث انتفاع افتاده و  ضمن جلوگیري از ساخت و ساز هر دو احدا. ساز دو قطعه می نمایند

.ارجاع میگردد
الباقی کارمزد% 20کسر مبلغ  در صورت درخواست مودي مبنی بر کاهش بنا پس از صدور پروانه ساختمانی در صورتی که پروانه داراي اعتبار باشد شهرداري با -6

.عوارض پروانه ساختمانی سال اخذ پروانه مسترد خواهد شد

المثنیساختمانی و پایانکار پروانهصدور-4ماده
:باشدمیمقدورالمثنیپروانهصدورزیرحاالتدر

پس از طرح در کمیسیون ماده وحادثهوقوعشدنمحرزازبعدگرددمفقودملکیساختمانیپروانهدیگرمترقبهغیرحوادثسایروسوزيآتش،سرقتاثربرچنانچه-1
یا پایانکار صادرهریک فقره پروانهبرايریال0000030معادل کارمزددریافتالمثنی با همان اعتبار قبلی بایا پایانکارپروانه،کمیسیونشهرداري و صدور راي 77

.ارائه نمایدشهرداريبهرامفقوديپروانهبهمربوطحقوقکلیهسلببرمبنیثبتیتعهدبایستمیمالکحالدرهر.شد.خواهد
.شدخواهدصادرریال0000030معادلکارمزددریافتبانیز قضائیمراجعحکمساسابرالمثنیپروانهصدورموضوع-2

صدور پروانه المثنی صرفاً براي امالکی که فاقد احداثی و یا در حال احداث به شرط داشتن اعتبار پروانه ساختمانی مقدور می باشد:1هتبصر
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ساختمانی پروانهتمدیدعوارض-5ماده
اقدام ) سه سال( افرادي که بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه براي... آموزشی و ،بهداشتی،اداري،تجاري،نحوه تمدید پروانه هاي ساختمانی اعم از مسکونی:توضیحات

یعنی تفاضل عوارض متعلقه بر اساس (مابه التفاوت عوارض %25) سال پنجم (دوم بار و براي %15) سال چهارم ( بار اول به تمدید نمایند مشمول پرداخت عوارض مجدد براي 
.خواهند بود) روز با عوارض پرداخت شده قبلی

دوم بار و براي ریال000/000/2بار اول مبلغ براي تمدید هزینه تمدید پروانه به قیمت روز کمتر از پرداخت قبلی و یا برابر هزینه قبلی باشددر صورتی که :1تبصره 
ید بار اول و دوم در غیر اینصورت هزینه ها برابر ماده فوق اعمال خواهد شد و در صورتی که مالکین جهت تمدید بار اول مراجعه ننمایند بار دوم هزینه تمدریال000/000/4مبلغ

.نیز جمعاً اخذ خواهد شد
ت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد بنا براین سپري شدن تاریخ تمدید مانع تمدید تاریخ تمدید پروانه از ابتداي اتمام مهل)الف:2تبصره 

.نخواهد بود
ي شدن مهلت مراجعه ضاء آن براي دریافت تمدید و یا به منظور دریافت پایانکار ساختمانی مراجعه نمایند در صورت سپرقعوارض تمدید پروانه اعم از اینکه مالکین قبل از ان)ب

هزینه تمدید در زمان پایانکار نیز براي تمدید یا براي دریافت پایانکار ساختمانی ضمن اینکه ارزش معامالتی زمان مراجعه براي تمدید و یا تسویه حساب مالك عمل خواهد بود
.اخذ میگردد
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:سایر توضیحات
از هر ملکی قابل اخذ است محاسبه نمی شود بلکه فقط عوارض )..سهم خدمات، تفکیک و ( عوارضی که برابر قانون فقط براي یک بار ،در اخذ مابه التفاوت عوارض:الف

.گردندمحاسبه می ) بنا(احداثی 
پروانه جدیدي با اخذ مابه التفاوت عوارض پروانه پروانه قبلی باطل و و باید . شهرداري مجاز به تمدید پروانه نمی باشد ) پنج سال(در صورت انقضاي مهلت قانونی پروانه :ب

) ابعاد زمیندر صورت عدم تغییر در مساحت و ( کسري تراکم ، خدمات آماده سازي الزم به ذکر است عوارض عرصه از جمله هزینه تفکیک ،. گرددصادر جدید با پروانه قبلی
.و مشمول عوارض مابه التفاوت نخواهد گردیدفقط براي یکبار وصول می شود

.قانون نوسازي و عمران خواهد بود29ماده 2در صورتی که ساختمان مورد نظر در میادین و معابراصلی شهر باشند اخذ عوارض برابر تبصره :ج
دو یا چند طبقه آن کامل و بقیه همچنان نیمه تمام بماند مالک می تواند با ) اتمام پنج سال(پروانه با احتساب دو بار تمدید در صورتیکه ساختمان چند طبقه در مهلت قانونی :د

آن از طرف ن نقشه و تاییدطی مراحل قانونی و تائید مهندس ناظر براي طبقات احداث شده پایانکار درخواست و براي احداث ادامه طبقات برابر ضوابط شهرسازي با داشت
.مهندس ناظر و تایید استحکام بنا بایستی با پرداخت عوارض پروانه مجدد اخذ نماید

در صورتی که مالک اقدام به اخذ پروانه ساختمانی جدید نماید در صورتی که نقشه هاي مربوط به پروانه باطل شده قبلی مطابق ) پنج سال(بعد از اتمام مهلت قانونی :تبصره
مان نظام مهندسی باشد نیازي به تهیه نقشه مجدد نبوده و در صورتی که نقشه هاي قبلی ممهور به مهر و تایید سازتفصیلیموازین و قوانین معماري و شهرسازي و طرح جامع و 

.باشد از سوي شهرداري مورد قبول می باشد
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)تخریب و نوسازي(بنا تجدیدعوارض-6ماده
فرسودهبافتدرواقعساختمانهاکلیهبنايتجدیدعوارض) الف

امالکی که  در بافت . استشدهمشخصتفصیلی،جامعهاديطرحدرکهشهرکهنهوقدیمیهايبافتنوسازيبرايتشویقکشورجهتچهارمبرنامهقانون30مادهاستنادبه
.د بوخواهندمندبهرهساختمانپروانهعوارضتشویقاتازذیلشرحبهفرسوده واقع باشند

در حین صدور پروانه ساختمانیواقع شده اند اعم از زمین رها شده یا ساختمان فقط و فقط در رسمی کشور که در بافت فرسوده)ثبتی(سند کلیه امالکی داراي :1تبصره
و تخفیفات منظور می گردد تخفیف)ازکلیه عوارضات (% 50به میزان) اي غرامتعبدون ادتفصیلیبشرط رعایت طرح (صورت ارائه نقشه از کلیه عوارضات احداثی و عرصه 

)می باشد%50فقط شامل ،ومصادف با ایام تخفیف  دهه مبارکه فجریعنی درصورت وجود(بودشامل یک نوع تخفیف خواهدفقط هرپرونده ضمناً .نخواهد بودمذکور شامل زیربنا تجاري
درخواستی با کاربري عرصه در طرح عدم یکسان بودن کاربري اعیانی: 3مازاد بر تراکم : 2کسري پارکینگ :1در صورتی که نقشه ارائه شده بند فوق داراي:2تبصره
اما سایر عوارضات همچنان مشمول ض سه گانه فوق شامل تخفیف نمی گرددرعوادر این صورت هرکدام از ) ضی احداث تجاري باشدامثال در کاربري مسکونی متق(تفصیلی

.تخفیفات میگردد
کی که فاقد سند همچنین امالو نمی گردندبافت فرسودهمشمول تخفیفصد مشمول راي ابقاء گریدند که در کمیسیون ماده مازاد بر پروانه ساختمانیاحداثی هاي :3تبصره
.میباشند) ثبتی(رسمی

مترقبهغیرحوادث)ستاد(ذیصالحمراجعتائیدباوحریقسیلزمین،بمباران،رانشزلزله،قبیلازغیرمترقبهاز حوادثناشیشدهتخریبساختمانهايتجدیدبناي:4تبصره
.)این تبصره می گرددتخفیفحتی اگر فاقد رسمی باشد شامل (بودخواهندمعافمتعلقهساختمانیپروانهازعوارضدیدهصدمهاعیانیاندازهبه77ماده کمیسیونوآتشسازمان
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شامل آن صورت نگرفته باشد ، اعیانو عرصهدر ) مانند تغییر کاربري و امثالهم(تغییرات اساسیبه بعدشده است و از آن تاریخاحداث1358که قبل ازساختمانی :5تبصره
.می گرددهزینه تفکیک و کسري تراکم ءبه استثنادر صورت تخریب نوسازي شامل کل عوارضات امانمی گردد کسري تراکموتفکیک ،عوارض احداثی

.شامل می گردد) بدون جریمه ماده صد(کلیه عوارضاتو از آن تاریخ تغییرات اساسی در آن صورت نگرفته استاحداث شده1368سالساختمانی که قبل از:6تبصره

بهزیستی وافراد تحت پوشش کمیته امداد،%25تخفیف خانواده هاي معظم شهدا ، ایثار گران ، جانبازان باالي ) ب
ازذیلشرحبهیکبارتنها براي سند رسمی کشور ملک مذبور به نام آنها می باشدکه وایثارگران % 25بهزیستی ،کمیته امداد،جانبازان  باالي شهید و تحت پوشش بنیاداد افرصرفاً

.بودخواهندمندبهرهیساختمانپروانهعوارضتشویقات

در شهر محل سکونت خود از بیست مترمربع تجاريویکصد و بیست مترمربعبا زیربناي مفید تا یک واحد مسکونیمشموالن این قانون براي احداث :1تبصره
هاي مسکونیمفاد این ماده در احداث مجتمع. باشندهاي ساختمانی، عوارض شهرداري و نوسازي براي یک بار با معرفی بنیاد معاف میهاي عوارض صدور پروانهپرداخت هزینه

توضیح اینکه اجراي تبصره فوق منوط به ابالغ دستورالعمل اجرایی توسط وزارت خانه هاي . تراکم شامل ایثارگران نخواهد بودمازاد بر نیز اعمال و )صرفا یک واحد( 
.شامل نمی گردنداسنادقولنامه اي ویربط می باشدذ

فاقد سندکی که و همچنین امالنمی گردندفوقتخفیفمشمولیدند دکه در کمیسیون ماده صد مشمول راي ابقاء گراحداثی هاي مازاد بر پروانه ساختمانی:2تبصره
.میباشند)ثبتی(رسمی
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پرورش وآموزش% 5عوارض-7ماده
می گردد در حین صدور پروانه ساختمانی و اضافه ساخت بعد صدور راي ابقا و نوسازيپذیرهتفکیک و مشمولپرورشوآموزش% 5عوارض-
.شدنخواهندآموزش و پروش % 5مشمول مازاد بر تراکمو کسري پارکینگ،خدمات آماده سازي،کسري تراکم-
.را با کلیه نیازمندیها در شهرداري مامور به خدمت نمایدادارهآموزش و پرورش براي وصول دقیق عوارض مربوطه یک نفر از پرسنل آن -

ماهانه معادل حقوق یک کارمند را از محل عوارض مربوطه استمجازشهرداري،وزش و پروشکارمند و یا مامور وصول عوارضات توسط آمنیعدم تعیدر صورت :1تبصره
. واریز نمایدبوکان تامین و به حساب شهرداري 

براساس این قانون اراضی کهشهرداري101ماده یدوم باتوجه به قانون اصالحسازمان شهرداریها ودهیاریهاي کشوربند17/8/95مورخ40620دراجراي نامه شماره:2تبصره 
.قانون تشکیل شوراهاي آموزش وپرورش نمی گردد)آموزش وپرورش%5(13ماده3مشمول بندتفکیک می شوند
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برداري از معبرعوارض بهره-8ماده
در حال احداث بخواهند از معابر شهر براي دپو مصالح استفاده نمایند و یا براي محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار )با هر نوع کاربري( هايچنانچه مالکین ساختمان:الف

تهاي ناشی از البته رعایت نکات ایمنی و تمام مسئولی( و یا فنس  هر حائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند با پرداخت عوارضی به شهرداري به شرح زیر مجوز صادر خواهد شد
.)م دیگر باید جهت عبور آزاد باشدولک ساختمان حداکثر می تواند یک سوم معبر یا پیاده رو را اشغال نماید و دو ساماستفاده از معبر به عهد مالکین ساختمان می باشد ضمناً

ئیااي دارارزش منطقه% 50×مساحت زیربنا : برابر است با...  در هر نوع کاربري اعم از تجاري مسکونی اداري و )دپوي مصالح (برداي هزینه بهره
اشـغال  ) اعم از اینکه شامل  پیاده رو ، درب مغازه ، کوچه و معبـر عمـومی  (اصناف ، کسبه و سایر شهروندان به هر دلیل بدون مجوز شهرداري قسمتی از معبر عمومی چنانچه :ب

برابـر قیمـت  50براي بار اول براي هر متـر مربـع   همچنین با هزینه ایجاد کننده سد معبر نموده و ایجاد شدهام به برچیدن سد معبرشهرداري می تواند جهت رفع سد معبر اقد،نماید
تعـداد  ضـرب در دارائـی  برابر قیمت منطقه اي 50و جریمه هر بار یک متر مربع معادل اخذ تعهد محضريصورت تکرار بادر . اخذ شودجریمه سد معبرعنوان بدارائی منطقه اي

برابر قیمت منطقه اي دارایـی  150عالوه بر جریمه مرتبه اول و دوم  براي بار سوم جریمه معادل بایدبراي مثال کسی که سه بار ایجاد سد معبر نموده است( .دفعات ایجاد سد معبر
.) براي هر مترمربع جریمه پرداخت نماید

قبل از موعد ساختمان وفق پروانه ساختمانی شرایط صدور پایانکارامتیازات نماسازي و-9ماده 
شورایعالی شهرسازي و معماري ایران ، کلیه سطوح نمایان ساختمانهاي واقع در محدوده شهر و حریم آن و شهرکهاي که از داخل معابر قابل 28/8/1369برابر مصوبه مورخه 

صدور پایانکار ساختمان . نماي شهري محسوب و الزم است با مصالح مرغوب و با طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازي شودمشاهده است ، اعم از نماي اصلی و نماي جانبی
. مشروط به انجام نماسازي است

ممکن خواهد متر و بیشتر 12با عرضمعابرنبود ایراد نماکاري براي وکامل عملیات ساختمانی به شرط اتمام صدور گواهی پایانکار ساختمانی :شرایط صدور پایانکار) الف
. در غیر این صورت ممنوع می باشدبودهبود و برابر نامه و ابالغیه استانداري صدور پایانکار و یا مفاصاحساب منوط به تسویه حساب و تادیه کامل عوارضات 

.خواهد بودبالمانعصدور پایانکار ،انجام نماکاريمبنی بر تعهد ثبتی، در صورت دادن متر12عرض کمتر از براي معابر با : تبصره 
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شهرداريمطالباتوعوارضتقسیطالعملدستور-10ماده
.دهدضروري واستثنایی برابرنامه دیوان محاسبات  مدت آنرا افزایش ودرموارد.دریافت  نمایدماهه36حداکثراقساطرا باخودمطالباتشورا این اختیار را به شهردار میدهد تا

.وصول شودنقديبصورت اتعوارضکلیه باشد ریال000/000/50تا مبلغ مطالبات -1
قسط12الباقی تا و نقديبصورتاتعوارضیک دوم حداقلباشدریال 000/000/100کمتر از وریال 000/000/50بیشتر از مبلغ اگر مطالبات -2
قسط24الباقی تا و نقديبصورتاتعوارضیک سومحداقلباشد ریال000/000/200کمتر از وریال  000/000/100بیشتر از مبلغ اگر مطالبات -3
قسط36تا حداکثر الباقیو نقديبصورت اتعوارضیک سومباشد حداقل ریال000/000/200بیشتر از مبلغ مطالباتاگر -4
تعهد حسابداري دو نفر ضامن کارمندودو فقره چک کارمندي بدون تاریخ دروجه شهرداري بوکان به مبلغ معادل مانده مطالبه ،باز پرداخت اقساطتضمین-5
.اما جواب سایر استعالمات صادر می گردد، شدنخواهدصادرحسابو یا مفاصاکارپایانحساب کاملتسویهتا-6
از ،و یا تعیین تکلیف پرونده هاي جـاري پرداخت اقساط معوقه،شهرداري می تواند تا تسویه حساب کامل ، به علت بدحسابیعدم پرداخت به موقع اقساطدر صورت -7

.نمایدارائه هر گونه خدمات به مودي خودداري 
ضمناً شهرداري در صورت عدم .ننمایدات را قسط بندي شهرداري برابر آئین نامه مالی می تواند با توجه به وضعیت مالی و عمرانی سطح شهر در کلیه موارد فوق عوارض-8

.تحقق بودجه سالیانه خود میتواند از تقسیط عوارض خوداري نماید

روزبـه ارزش شهرداري مـی توانـد  ) بلند مرتبه (مسکونی بیش از سه واحد ياـاژها و آپارتمانهـپاس،عوارضات مجتمع هاي تجاري براي:تبصره
.دریافت نمایدبرابر مقررات بوکانيربه نام شهردارسمیو ثبتیانتقال سندبه شرطمغازه تجاري یاواحد مسکونی متعلقه،عوارضات
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فصل دوم
ازــاخت و سـس
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از نوع مسکونی) احداث اعیانی(بنازیرعوارض -)2-1(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

P.١مربعمتر100بناي زیرتا 1

) خارج از اعیانی(، جکوزي ، سونابراي احداث استخردر صورت درخواست متقاضیان : )1(بند 
چنانچه . باشدوصول میقابل P.٨مربع متربا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر 

.گیردمورد محاسبه قرار میقسمتی از اعیانی براي این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا 
پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی ، راهمساحت : )2(بند 

وضمناً پارکینگ وپیلوت جهت پارکینگ باهرمتراژي معاف .گرددشامل محاسبه عوارض می
.ازپرداخت عوارض می باشند

P.٢/۵مربعمتر200بناي تا زیر2
P.۴مربعمتر300بناي زیرتا 3
P.۵مربعمتر400بناي تا زیر4
P.٧مربعمتر500بناي تا زیر5
P.٩مربعمتر600بناي تا زیر6
P.١٢مربع متر800بناي زیرتا7
P.١۵مترمربع به باال800از زیر بناي 8
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بودنخواهدعوارضدریافتمشمولحیاطدرسمتمترمربع3حداکثرمساحتبابهداشتیسرویس: 3بند 

مشمول عوارضباشدمربعمتر40آنحداکثرمساحتاینکهبرمشروطبرزنت،چادر،تیایرانوسقففلزييوخرپاخودروپاركبرايصرفاًحیاطدرسایبان: 4بند 
.)گرددنمیتلقیزیربناسیستمعملکرددرمذکورمعافیت(شدخواهدارجاعصدمادهکمیسیونبهپارکینگاعیانیکلوبودهمترتخلف40ازبیشونخواهدبود

نخواهدبودعوارضمشمولملکمالکیتمحدودهدرمترسانتی50آنبرآمدگیعرضحداکثرحیاطودربمنازلوروديسایبان:5بند 

ت فلزي وغیره بصورت بهارخواب ومسکونی در پشت بام طبقات باالي یو به بعد که اخیراً باسازه ستون فلزي وقوطی وایران69الی92سالدراحداثی هاي جدید:6بند
.رددمی گبصورت عوارض مسکونی سایبان یعنی با متراژ مسکونی منظورساختمان ایجاد گردیده اند بصورت اسکلت فلزي وفاقد دیوار محصور باشد

به نرخ روز وضریب )هموقبلی باموردتقاضا(کل عوارض،رأي کمیسیون ماده صدازبعدزیربناي مسکونی پروانه توسعه بنا، اصالح پروانه وپایانکاردرمحاسبه عوارض:8بند
. الزم به ذکراست که فقط پذیره هاي هم نوع کسرمی شوند.نیزبه نرخ روزمحاسبه وازهم کسرمی گردد)مجاز(مربوطه محاسبه شده وعوارض زیربناي مسکونی قبلی 
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مربع از یک واحد تجاريمترعوارض پذیره یک -) 2-2(تعرفه شماره 

و نحوه محاسبه ماخذعنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتعوارض

(عوارض پذیره در زیر زمین1
١٠

)()(١٢)١  hhll
p


 به ازاي هر طبقه پایین تر از زیرزمین ،عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین:)1(بند

.مربع محاسبه خواهد شدمترکمتر از عوارض پذیره زیرزمین براي هر % ٢٠
عوارض متعلقه به ازاي هر ،در خصوص انباري متصل و یا مجزا یک واحد تجاري:)2(بند 
مربع پذیره مترعوارض یک % 40مربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل متر

عوارض % ٢۵مربع معادل مترمحاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر 
.باشدمیبقه قابل احتساب و وصول مربع پذیره تجاري همان طمتریک 
عوارض پذیره مالك % 70ي تجاري تا میزان مساحت قبل هادر صورت تجدید بنا:)3(بند 

.گیردمیمحاسبه قرار 
:مدارك اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسیس شهرداري شامل حداقل دو مورد از:)4(بند 

قبوض آب، برق، گاز، ،مراجع ذیصالحپروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر
از مراجع ذیصالح برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاري مبنی بر تجاري بودن آن

است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا 
سال صرفاً،اي نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداري وجود هر یک از این مداركجریمه

.ي قبل مشخص خواهد نمودهاوقوع تخلف را براي محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال

(عوارض پذیره در همکف2
١٠

)()(٣٠)١  hhll
p




(عوارض پذیره در طبقه اول3
١٠

)()(١٢)١  hhll
p




(عوارض پذیره در طبقه دوم4
١٠

)()(٨)١  hhll
p




عوارض پذیره درطبقه سوم 5
(باالبه

١٠
)()(١(۵  hhll

p




عوارض پذیره در نیم طبقه6
()بالکن داخل مغازه(

١٠
)()(١(۵  hhll

p




L =طول دهنه به متر
Lo = مترطول دهنه مجاز به
h =طول ارتفاع به متر
ho =طول ارتفاع مجاز به متر
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بصورت غیرمجاز پس از رأي ابقاء ماده صد تجاري  در کوچه ها احداث شده باشد براي محاسبه عوارض تجاري آن قیمت منطقه اي احداثی درصورتی که :5بند
) در نظر گرفته می شود گرانترین معبردر صورتی از دو یا چند خیابان منشعب شده باشد ( نظر گرفته می شود رخیابان منشعب از آن ددرصد60بصورت 

ت یسازه ستون فلزي وایراناخذ جریمه کمیسیون ماده صد واخیرأ بامجوز قانونی پس از رأي  ابقاء وبه بعد بدون68سال که از یاحداثی هاي جدید وتغییرات:6بند 
.محاسبه می گرددتجاريضوابط ول  فوق باابصورت ضوابط تجاري برخورد و مانند جد،واحد تجاري می نمایندسقف کاذب اقدام به احداث مغازه وفلزي و

مربع از چند واحد تجاريمترعوارض پذیره یک -)2-3(تعرفه شماره 

عنوان تعرفه ردیف
توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعوارض

(در زیرزمین1
١٠

)()(
١٠

١٢)١  hhlln
p




که ورودي ،سراي و امثالهم،ي تجاري مانند پاساژ، تیمچههادرمحاسبه عوارض پذیره مجمتع:)1(بند 
معبر ورودي برآنهاواقع برمعبراصلی بوده براساس ارزش دارایی معبراصلی وسایرواحدهاي تجاري که فاقد

پاساژ دارند بر اساس ارزش دارایی ردیف مربوط به آن محاسبه می فقط ورودي درداخل واصلی می باشند
درصد بر ملک ، مالك محاسبه 50پاساژ تعریف نشده باشد گردد و در صورتیکه در تعرفه ارزش دارایی داخل

بندي سیستمی نتوانیم دو قیمت منطقه اي مجزا را وارد کنیم ه از لحاظ فرمولکضمنا در صورتی. می باشد 
با ارزش معبر اصلی و بقیه واحدهاي متر به عنوان عمق اول10تا عمق یعنی ( بصورت عمق تعریف شود

.)محاسبه می شوددرصد ارزش معبر اصلی50عمق دوم برابر تجاري واقع در پاساژ به عنوان 
فضاي باز مشاعی که در ساختمان ،شوندمیي تجاري که به صورت مجتمع و پاساژ احداث هاواحد:)2(بند 

نماید و همچنین سرویس بهداشتی و نمازخانه میرؤیت امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل 
. مشمول عوارض پذیره نخواهد بود

مالك محاسبه قرار عوارض پذیره% 70،ي تجاري تا میزان مساحت قبلهادر صورت تجدید بنا:)3(بند 
.گیردمی

(در همکف2
١٠

)()(
١٠

٣٠)١  hhlln
p




(در طبقه اول3
١٠

)()(
١٠

١٢)١  hhlln
p




(در طبقه دوم4
١٠

)()(
١٠

٨)١  hhlln
p




در طبقه سوم به 5
(باال

١٠
)()(

١٠
١(۵  hhlln

p




بالکن (نیم طبقه 6
()داخل مغازه

١٠
)()(

١٠
١(۵  hhlln

p
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L =طول دهنه به متر
Lo = متراست 3دهنه مجاز برابر (مترطول دهنه مجاز به(
h =طول ارتفاع به متر
ho =متر5/3ارتفاع مجاز (طول ارتفاع مجاز به متر(

n =تعداد واحد تجاري

انباري درخصوص انباري متصل و یا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي :)4(بند 
عوارض یک مترمربع پذیره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري % ۴٠متصل به واحد تجاري معادل

.باشدمیعوارض یک مترمربع پذیره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول %25مربع معادل مترهر به ازاء 
محاسبه p3تجاري بصورت راهروو،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیوراه پله وآسانسور،پله برقی: )5(بند 

.می گردد
.باشندعوارض می پیلوت جهت پارکینگ با هرمتراژي معاف ازو، رمپ معلولین پارکینگ ): 6(بند 
رأي ازبعددرمحاسبه عوارض زیربناي مسکونی پروانه توسعه بنا، اصالح پروانه وپایانکار:)7(بند 

به نرخ روز وضریب مربوطه محاسبه شده )موردتقاضاوقبلی باهم(کمیسیون ماده صد،عوارض کل 
الزم به ذکر.گرددهم کسرمی ازبه نرخ روزمحاسبه ونیز)مجاز(وعوارض زیربناي مسکونی قبلی 

است که فقط پذیره هاي هم نوع کسرمی شوند



ه|35 ح ف ص

علی وجدي قزلجیبابک رستم پور                                                                                                  
رئیس شوراي اسالمی شهر بوکانشهـردار بوکان                                                                                                                

عوارض پذیره اداري-) 2-4(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه ردیف
توضیحاتعوارض

١
) احداث اعیانی(عوارض پذیره 

ي اداري به ازاء هر هاواحد
مربعمتر

٢٠.P

باشد که رعایت میي اداري هاوصول عوارض مزبور در خصوص واحد): 1(بند
حسب مورد، )یلیصدي، تفها(ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب 

.گیردمیمالك عمل قرار 
اداريراهروو،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیوراه پله وآسانسور،پله برقی: )2(بند

.گردد محاسبه میp1بصورت 
جهت پارکینگ با هرمتراژي معاف پیلوتو، رمپ معلولینپارکینگ: )3(بند 

.ازعوارض می باشند
انباري ،موتورخانه وتأسیسات ،نگهبانی مانندفضاهاي جنبی وارتباطی: )4(بند

.محاسبه می گردد١٠pبصورت وسرایداري

.وصول می گرددمحاسبه وعوارض پذیره اداريبرابر ،جهت صدورپروانه ساختمانیانتظامیونظامیساختمان هايپذیره : تبصره 
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وکارگاهیي صنعتیهاعوارض پذیره واحد-) 2-5(تعرفه شماره 
توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

مربعمتربه ازاي هر P.٢٠ي صنعتیهاعوارض پذیره واحد١

یی که کاربري هاوصول عوارض مزبور در خصوص واحد): 1(بند
واحد مورد نظر صنعتی باشد و یا آنکه کاربري غیر مرتبط بوده که 

حسب مورد 5کمیسیون ماده باطرح موضوع در کمیته فنی و یا 
ي متعلقه بابت هاتغییر کاربري یافته باشد عالوه بر عوارض

.قابل تعمیم استي صنعتی مطابق با این تعرفه هاواحد
ي مسکونی، هاواحد،چنانچه در قسمتی از کاربري مذکور:)2(بند 

ي هاعوارض آن مطابق تعرفه،تجاري یا اداري احداث شود
. مربوطه وصول خواهد شد

و،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیوراه پله وآسانسور،پله برقی:3بند
، پارکینگ-2گردد محاسبه میp1بصورت کارگاهیصنعتی وراهرو

جهت پارکینگ با هرمتراژي معاف ازعوارض وپیلوترمپ معلولین
.می باشند

فضاهاي جنبی وارتباطی مانندانباري ،موتورخانه وتأسیسات :4بند
.محاسبه می گردد١٠p،نگهبانی وسرایداري بصورت 
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هااماکن گردشگري و مسافرخانه،هاهتلبرايساخت عوارض پذیره صدور پروانه -) 2-6(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتعوارض

١

عوارض پذیره صدور پروانه و یا 
و اماکن هاهتلبرايصدور مجوز 

به هاگردشگري و مسافرخانه
مربعمترازاي هر 

٢٠.P

قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي مصوب 8به استناد ماده :)1(بند 
و اماکن گردشگري و هاهتلبرايعوارض پذیره صدور پروانه 7/7/1370

.برابر بخش صنایع خواهد بودهامسافرخانه
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از 22ماده 4به استناد بند :)2(بند 

عوارض ناشی از تغییر کاربري و فروش ،15/8/1384مقررات مالی دولت مصوب 
گذاران به مایهبرداري توسط سربهرهتراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع 

)با تقاضاي سازمان گردشگري(بوط پرداخت خواهد شد شهرداري مر
ي تجاري هاعوارض فضا، با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگري:)3(بند 

. داخل ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود
،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیووراه رو راه پله وآسانسور،پله برقی:4بند

وپیلوت جهت پارکینگ با ، رمپ معلولینپارکینگ-2می گردد محاسبه p3بصورت 
.هرمتراژي معاف ازعوارض می باشند

فضاهاي جنبی وارتباطی مانندانباري ،موتورخانه وتأسیسات ،نگهبانی :5بند
محاسبه می گردد١٠pوسرایداري بصورت 

ي تجاري خارج از هافضا2
P.٣٠ساختمان اصلی هتل
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عوارض پذیره تأسیسات شهري-) 2-7(تعرفه شماره 

--هجایگابنزینپمپپذیرهعوارض CNGغیرهوکارواش-انبارانواع-سردخانه--استخرها-عمومیگرمابه-نانوایی.

انباري سایرتأسیساتمحل ادارهمحوطه فضاي)به ازاءیک مترمربع(میزان عوارضمحل عرضهنوع فعالیت یاواحدخدماتموضوع

مساحت ساختمان(عرضهمحلCNGوبنزینپمپجایگاه1
٢٠P٢P۴PP5./P١)قرارداردآندرهاپمپکه

دوشعرضهمحلاستخر،سونا،گرمابه،کارواش،نانوایی2
١۵P٢P۴PP5./P١جکوزي،استخر،سونا،گرمابه،

انبارسیمان،گچ،مصالح 3
ساختمان،انبارکشاورزي

وانبارمحصوالتاقالمنگهداريمحل
١٠P١P۴PP5./P١

۵P٢PP4P5./P١زیرساختمحلسردخانه بامصالح غیرسوله4

انبارهاي بزرگ سردخانه بامصالح 5
فلزي وبتونی

زیرساختمحل
۵P٢PP4P5./P١

P5٢P۴PP5./P١زیرساختمحلپرورش ماهی ودام وطیور6

۵P٢P۴PP5./P١زیرساختمحلگلخانه7

ماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

1
، تصفیه ، پست مخابرات، پست گاز، پست ترانسفورماتورتأسیسات و تجهیزات شهري مانند منبع آب

هاي ارتباطی، کیوسک تلفن وو کلیه دکل) BTS(هاي برق و مخابرات ، دکلهاي آب و فاضالبخانه
مربعمترغیره به ازاي هر 

٢٠.P
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محسوبتجاريدارندراوبازرگانیستدودادجنبهکهوغیرهروغنعرضهمحل،روغنتعویضقبیلازجانبیتاسیساتCNGووگازوئیلبنزینپمپجایگاهدر: 1تبصره 
.شدخواهدودریافتمحاسبهمربوطهتجاريپذیرهوعوارض
.شودنمیعوارضمشمولمکانهاایندراحداثیهاينمازخانهوبهداشتیسرویسهاي: 2تبصره 



ه|40 ح ف ص

علی وجدي قزلجیبابک رستم پور                                                                                                  
رئیس شوراي اسالمی شهر بوکانشهـردار بوکان                                                                                                                

هنري وورزشی، فرهنگی، ي آموزشیهاعوارض صدور پروانه ساختمانی واحد-)2-8(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

قانون اصالحی 19اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده برايو مراکز آموزشی غیرانتفاعی هاآموزشگاه:)1(بند P.١٠زیرزمین1
،برخورداري از تخفیفاتدر 1387/5/16مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ،تأسیس و اداره مدارس
. ي مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستندهاترجیحات و کلیه معافیت

موضوع نامه شماره (اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف ،هاامامزاده،هااجد، تکایا، حسینیهمس:)2(بند 
در حد ضوابط طرح تفصیلی ) رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور25/5/1389مورخ234991/89

متقاضی صدور پروانه بجز تکایاچنانچه هیأت امناي مراکز فوق . باشندمیاز پرداخت عوارض معاف ) مصوب(
.گرددمیتعرفه تجاري عمل مطابقي تجاري باشند هاساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد

محاسبه می گرددp3رو بصورت له بام وآسانسور،داکت وپاسیو و راه،راه پراه پله وآسانسور،پله برقی:3بند
.پارکینگ با هرمتراژي معاف ازعوارض می باشندپیلوت جهت و، رمپ معلولینپارکینگ:4بند 

P.٢٠همکف2
P.١۵طبقه اول3
P.١٠طبقه دوم4

P.٨سوم به باالطبقه5
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،خدماتی،دفاتراسنادرسمی،شرکتهاي خصوصی،دفاترخدمات الکترونیک،دفاتر مهندسی، دفاتر عوارض صدور پروانه ساختمانی -)2-9(تعرفه شماره 
و حرف وابستههاداروخانه،سونوگرافی،هارادیولوژیست،سنجیبینایی،دندانپزشکی،پزشکانروان،ي مطب پزشکانهاواحدبیمه،

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتعوارض

P15.زیرزمین1
راه و،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیوراه پله وآسانسور،پله برقی:1بند 

گرددمحاسبه میp3رو بصورت 
جهت پارکینگ با هرمتراژي پیلوتو، رمپ معلولینپارکینگ:2بند 

.معاف ازعوارض می باشند
داروخانه ومطب هاي خصوصی براساس همین جدول وبه : تبصره 

.محاسبه می گرددp3عالوه 

P.٢٢همکف2
P.٢٠طبقه اول 3
P16.طبقه دوم4
P15.سوم به باالطبقه 5

انباري در زیر زمین یا همکف و6
درصد تعرفه مصوب50دیگر طبقاتنیم طبقه و
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...)دیوار کشی،فنس کشی با تور و (عوارض صدور مجوز احصار-) 2-01(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

1

عوارض صدور مجوز احصار 
مورد اراضی واقع در  در 

حریم شهر به ازاء  
هرمترطول

۴.P که از
حداقل 

ریال 000،100
کمتر نباشد 

هاي نسبت به زمین یا بنا": داردقانون شهرداري که مقرر می110عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده : )1(بند 
ر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شه

تواند به مالک اخطار دهد نهایت پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازي باشد، شهرداري با تصویب شوراي شهر می
م کند اگر مالک مسامحه و یا ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدا

تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازي هر گونه امتناع کرد شهرداري می
ورد اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالک یا متولی و یا متصدي موقوفه دریافت نماید در این م

شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می
شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور حساب قطعی تلقی میصورتشهرداري اعتراض نکرد 

هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراي کمیسیون رفع اختالف مذکور در صورت حساب. ارجاع خواهد شد77در ماده 
ر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است ب77ماده 

. استمستثنیاز شمول این تعرفه ".وصول طلب شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد
. براي احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بودارتفاع مجاز ): 2(بند 

)و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نمایددیوار ارتفاعشهرداري مکلف است (
میضروريکاربريحفظقانون1ماده1تبصرهوکمیسیونزیربناییامورکارگروهمجوزارائهشهرحریمدر):3(بند 

.باشد
به ازاي هر متر ... با تور و فنس کشیاحصار صرفا با استفاده از یک ردیف بلوك سیمانی و میله آهنی بوسیله ): 4(بند 

.محاسبه می گردد و مشمول مبلغ حداقل نیز نخواهد بودP2طول برابر 
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ي مسکونی، تجاري، اداري و غیرههاپارکینگ براي واحدتامینعوارض -)2-11(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

١
عوارض تامین پارکینگ

ي مسکونی هابراي واحد
مربعمتربه ازاي هر 

٣٠.P

. باشدمیضروري هاي توسعه شهري احداث و تأمین پارکینگ براي ساختمانهابر اساس ضوابط طرح:)1(بند 
قانونی ي توسعه شهري یا مجوز مراجع هاتواند بر اساس ضوابط طرحمیاز جمله موارد ذیل شهرداري ییدر موارد استثنا:)2(بند 

:پروانه ساختمانی صادر نماید، بدون تأمین پارکینگ) ديهاي هاي فنی طرحهایا کمیته5ي ماده هاکمیسیون(
.متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد45السیر به عرض ي سریعهاساختمان در بر خیابان.1
.متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد20ي به عرض هاخیابانمتري تقاطع ساختمان در فاصله یکصد.2
.ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.3
.امکان عبور اتومبیل نباشد،کم کوچهیی قرار گرفته باشد که به علت عرضهاساختمان در بر کوچه.4
.احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد،ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد.5
.که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نموددر صورتی.6

.گرددمیبر اساس ضوابط فنی و شهرسازي تعیین 5شیب مقرر در بند :)3(بند 
واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه ايشهرداري موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه:)4(بند 

.نماید
.ي عمومی هزینه نمایندهاي تامین نشده را براي احداث پارکینگهامکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگهاشهرداري): 5(بند 
یا به دلیل کسر یا حذف ارجاع داده می شوند100ساختمانی پرونده آنها به کمسیون ماده پایانکارساختمان هایی که براي صدور): 6(بند
از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمسیون می کینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوندرپا

.گردند

2

عوارض تامین 
پارکینگ براي 

ي تجاري به هاواحد
مربعمترازاي هر 

۵٠.P

3

عوارض تامین 
پارکینگ براي 

ي اداري به هاواحد
مربعمترازاي هر 

۶٠.P

4

عوارض تامین 
پارکینگ براي سایر 

به ازاي هر هاکاربري
مربعمتر

۶٠.P
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در کاربري غیر مرتبطبرداريبهرهعوارض -) 2-21(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارض
توضیحاتمحاسبه عوارض

K*P*Sبرداري در کاربري غیر مرتبطبهرهعوارض 

K در صورت احداثی هر نوع : میتوان گفت( برابر است با عوارض پذیره همان کاربري
و یا جامع منظور شده است عوارض تفصیلیکاربري مغایر با کاربري عرصه که در طرح 

)میگردددو برابرآن احداثی 

حین صدورپروانهمازاد بر تراکمعوارض -) 2-31(تعرفه شماره 
عوارض ونوع عنوان تعرفه ردیف

استفاده
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض درطبقات 

چهارم وباالترزیرزمین ،همکف،اول،دوم وسوم

P.٧P١٠مسکونی1

P.١۵P٢٠تجاري2

١٠P١۵.Pخدماتی وسایر3
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پایانکار صدور حین پایهتراکممازاد بر عوارض -)2-41(تعرفه شماره 

عنوان تعرفه عوارض ردیف
ونوع استفاده

تا همکفوطبقات زیرزمین
توضیحاتچهارم وباالترسوم

P20٢۵.P.مسکونی1

بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش: )1(بند 
شرح توسعه مصوب شهري به نقاط مختلف شهر بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح 

:باشدذیل می

)درصد(تراکم پایه )درصد(سطح اشغال تراکم 

۶٠١٢٠متوسط

پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی ، راهمساحت پارکینگ: )2(بند 
. گرددمیامل محاسبه عوارض ش
.استحداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده تراکم پایه*

تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر :پیش بینی شده در طرحتراکم مازاد **
.باشدمیشهر 

یا 5در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده بینی شدهعوارض مازاد بر تراکم پیش* **
.وصول می گردد100کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 

PP45.٣۵تجاري2

P.P٣٠.٢۵خدماتی وسایر3

.شدخواهدمنظورتراکمجزوکالًآنازوبیشمحاسبهتراکمجزوآندرصد50باشدعقبدرقسمتمغازهنصفتادرصورتیکهتجاريطبقهنیممساحت:3بند
.بودخواهدپارکینگکسرمشمولباشدمغازهمساحتدرصد70ازبیشتجاريطبقهنیممساحتصورتیکهدر:4بند
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آمدگی مشرف به معابرپیشعوارض -)2-51(تعرفه شماره 

عنوان تعرفه عوارضردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
عوارض

توضیحات

محترم کشور به شرح ذیل وزیر 8/12/1372مورخ 34/3/1/25798کلیه ضوابط مقرر در بخشنامه : )1(بند مربعمترآمدگی مشرف به معابر به ازاي هر عوارض پیش
:الزم الرعایه است

هاي بناي مفید مورد استفاده واحدصورت روبسته و زیرآمدگی در معبر عمومی، بهکه پیشصورتیدر -1
که جزو زیربناي مفید محسوب و عوارض مربوطه مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی قرار گیرد، عالوه بر این

یمت روز زمین تجاوز که از  قمشروط بر اینبرابر این تعرفه آمدگی از هر مترمربع پیش. وصول خواهد شد
. ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید

صورت بناي غیرمفید مورد استفاده هاي جانبی باشد ولی بهصورت روبسته و داراي دیوارآمدگی بهاگر پیش-2
که جزو زیربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول عالوه بر این) صورت بالکنصرفاً به(قرار گیرد 

. بند یک وصول خواهد شد% 50آمدگی شد، از هر مترمربع پیشخواهد 
بند یک وصول % 50فقط معادل ) تراس(هاي جانبی باشد صورت روباز و فاقد دیوارآمدگی بهچنانچه پیش-3

. خواهد شد
مشمول. بان مورد استفاده قرار گیردصورت سایهآمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بهچنانچه پیش: تبصره

.مقررات این تعرفه نخواهد بود
آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط چنانچه پیش: )2(بند 

صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه آمدگی بهکمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش
. خواهد شد 

P.٢٠ي تجاريهادر واحد1

P.١۵ي اداري و صنعتیهادر واحد2

P.١٠ي مسکونیهادر واحد3

،ورزشی،هنري،ي فرهنگیهادر واحد4
P.١۵غیرهپزشکی و ،بهداشتی درمانی،آموزشی
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ي توسعه شهريهاعوارض برارزش افزوده ناشی از اجراي طرح–)2-61(شماره تعرفه 

محاسبه عوارضماخذ و نحوهعنوان تعرفه عوارضردیف
) عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم(× P.٢٠متراژ عرصه گیرندبراي امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می1

)عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم(× P.١۶×متراژ عرصه باقیماندهبراي امالکی که پس از اجراي طرح داراي باقیمانده هستند2

3
یعنی (شودنشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض میعقبامالکی که 

)عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم(× P20.×متراژ عرصه)یک طرف عقب نشینی داردوطرف مقابل عقب نشینی ندارد

ادعاي مالک مبنی بر پرداخت و یا درخواست مالک، )انجام معامله(نقل وانتقال ، صدور پروانه ساختاین عوارض به هنگام زمان وصول: )1(بند 
. باشدمیخسارات احتمالی ناشی از توسعه طرح هاي مصوب شهري

.تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر نماید، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد دراین حالت شهرداري میامالکی که در اثر تعریض معبر: )2(بند 
.، مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بودهاي توسعه شهري امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشدچنانچه مالک برابر ضوابط طرح: )3(بند 
از عوارض موضوع درصد2، از عرض معبرجدیدمتري 100مق عو تادرصد5، از عرض معبرجدیدمتري50عمق ، تا ، دراین صورتشوندهاي بعدي واقع میامالکی که پس از اجراي طرح در جبهه: )4(بند 

.شودمیاین تعرفه محاسبه و وصول
فرمول زیر مبنايبر ، عوارض مشرفیتخریداري و به ملک خود الحاق نماید در این حالت ) پشت جبهه و یا بر هاي آن  ( چنانچه ملکی که در بر معابر و خیابانها واقع است و توسط مالک همجوار : )5(بند 

مشرفیتعوارض=)متراژ عرصه اي که به معبر بزرگتر مشرف می شود* (P.20*)عرض معبر بزرگتر-عرض معبر کوچکتر % * (30: محاسبه می شود 
ارزش کارشناسی روز از %20را عوارض مشرفیتمبناي شهرداري نیزمی تواند نمایدبراساس قیمت کارشناسیض یبراي ملک درمسیرتعرغرامتچنانکه مالکی ادعاي:6بند

.دباقیمانده ملک اخذ نمای
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پروانه ساختمانیي توسعه شهري ومفاد هاطرحعوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط -)2-71(تعرفه شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضموارد شمولردیف

اختالف ارتفاع احداثی با ×سطح بنا ×(P.٣÷مجازارتفاع مسکونی1
)ارتفاع مجاز

وصول عوارض موضوع این تعرفه ): 1(بند
،در موارد مغایربا مفاد پروانه ساختمانی

توسط کمیسیون صورت ابقاء بنادرصرفاً
.باشدمیمجاز ، ماده صد

اي سطح طبقهمنظور از سطح بنا،:)2(بند 
.دارداست که اضافه ارتفاع

اختالف ارتفاع احداثی با ×سطح بنا ×(P.۵÷ارتفاع مجازتجاري2
)ارتفاع مجاز

اختالف ارتفاع احداثی با ×سطح بنا ×(P.٧÷ارتفاع مجازاداري و صنعتی3
)ارتفاع مجاز

4
،ورزشی،هنري،فرهنگی
،بهداشتی درمانی،آموزشی

هاپزشکی وسایرکاربري

اختالف ارتفاع احداثی با ×سطح بنا ×(P.٧÷ارتفاع مجاز
)ارتفاع مجاز
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)احداث پل(عوارض صدور مجوز نصب -)2-81(تعرفه شماره 

ماخذ و نحوه موارد شمولردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

مشمول پرداخت عوارض ، هانصب پل مقابل ورودي درب پارکینگ:)1(بندP.۵مختلطتجاري و1
.باشدمیموضوع این تعرفه ن P.٢مسکونی2

P.۴هاسایرکاربرياداري و3

)آتش نشانی وفضاي سبز(عوارض خدمات شهري-)2-19(تعرفه شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

وعرصهعوارض زیربنا کل %۵معادل آتش نشانی1
یا پایانکار ساختمانی وپروانه این عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح :)1(بند 

و تجهیز در ارتباط با توسعه بایستیمی توسط شهرداري وصول و صرفاً 
.هزینه گردد)2عوارض ردیف (فضاي سبزو )1عوارض ردیف ( نشانیآتش
صادر ءابقاراي 100یی که توسط کمسیون ماده هاعوارض فوق از بنا:)2(بند 
نشانی  تجهیز آتشبایستی در ارتباط با توسعه و می صرفاً نیز وصول و شودمی

.هزینه گردد)2عوارض ردیف (فضاي سبز و ) 1عوارض ردیف ( 

وعرصهعوارض زیربنا کل ٪۵معادل فضاي سبز2
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نوسازيعوارض -)2-20(تعرفه شماره 

محاسبه عوارضماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف

مساحت اعیانی×قیمت اعیانی×%5/1عوارض اعیانی1

مساحت عرصه× ايقیمت منطقه×%5/1عوارض عرصه2
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)تفکیک و افراز عرصه(بهاي خدماتعوارض-) 2-21(تعرفه شماره 

درخصوص گذرحاجی زاده که داراي سندثبتی ششدانگ وبصورت یک قطعه کامل بوده وبصورت غیرقانونی ساخت وسازگردیده وتبدیل به مغازه : تبصره 
هاي کامالًمجزاوتفکیک شده ازهم انجام شده است ومالک ووراث مغازه هارابصورت سندعادي بفروش رسانیده، درصورتی که درسنوات بعدي ازطریق

.نمایدمی توسط اداره ثبت اسنادوامالك سندثبتی صادروتفکیک گرددشهرداري برابرقانون نسبت به اخذحق تفکیک اقدام 147ماده

توضیحاتکاربري تجاري و غیرهکاربري مسکونیمساحتردیف

P.P۴٠.٣۵مترمربع50تا 1
امالکی که بصورت سند عادي یا ثبتی بدون مجوز شهرداري و 

اصالحی قانون شهرداریها بصورت غیر قانونی 101رعایت ماده 
اقدام به تفکیک و احداثی نموده اند و تا کنون هیچ گونه
عوارضی به شهرداري پرداخت ننموده اند و یا فاقد هر گونه 

عمومی توسط سابقه در شهرداري می باشند و از خدمات 
شهرداري بهره مند شده اند در صورت مراجعه به شهرداري 

کلیه ... جهت دریافت پروانه ساختمانی و یا هرگونه استعالم و 
نظر دعوارضات و جرائم قانونی مربوط به ساختمان و ملک مور

بایستی محاسبه و اخذ گردد سپس نسبت به درخواست متقاضی 
.اقدام گردد

P٣۵.P.٣٠ربعمتر م120تا 250

P.P٣٠.٢۵مترمربع200تا 3120

P٢۵.P.١۵متر مربع500تا 4200
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اصالحی قانون شهرداري ها101عوارض تفکیک و افراز بر اساس ماده -) 2-22(تعرفه شماره 
، از سوي مالکین ، ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادگاه ها موظفند در مو قع دریافت تقاضاي تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها -101ماده 

اي تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در نقشه اي که مالک بر. مربوطه رسیده باشدقبالً به تأیید شهرداريعمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه اي انجام دهند که 
، از طرف شهرداري حداکثر ظرف سه ماه پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومی از کل زمینقبال رسید ، تسلیم شهرداري می نماید ، باید 

.به مالک ابالغ شودتأیید و کتباً
دادگاه با رعایت حداکثر نصابهاي . تعیین تکلیف از سوي شهرداري مالک می تواند خود تقاضاي تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نمایدبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم 

د ظرف دو ماه به دادگاه حداکثر بای5به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید کمیسیون ماده 5مقرردر خصوص معابر شوارع و سرانه هاي عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 
و رأي مقتضی صادر مذکور پاسخ دهد در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفضیلی در چهارچوب ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی

.می نماید
آیین نامه ها و همچنین رعایت حد نصابها ، ضوابط،محدوده شهرها و رعایت حدنصابهاي تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفضیلی مصوب در :1تبصره

:ی استدستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل ، در تهیه و تأیید کلیه نقشه هاي تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداري ها الزام
- 1368قانون زمین شهري مصوب سال ) 15(و ) 14(مواد
-1381و واگزاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت هاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال قانون منع فروش
- و اصالحات بعدي آن1374قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال
- و صالحات بعدي آن1385دي مصوب سال اقتصا–قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی
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قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و صالحات بعدي آن ) 5(ماده -

اقدام خواهد شد 1366قانون زمین شهري مصوب سال ) 11(ماده ) 1(در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره :2تبصره

و %)25(سقف بیست و پنج درصد تاسرانه فضاي عمومی و خدماتیاست شهرداري براي تامین سند شش دانگداراي که مترمربع500اراضی با مساحت بیشتر در :3تبصره
شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفضیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل شوارع و معابر عمومیاحداث زبراي تامین اراضی مورد نیا

بق م مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طهشهرداري مجاز است با توافق مالک قدرالس.اراضی را دریافت می نمایداز باقیمانده%) 25(بیست و پنج درصد ، تا مالکتفکیک براي 
.نظر کارشناس رسمی دادگستري دریافت نماید

است متعلق به شهرداريو معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود ، ) 3(کلیه اراضی حاصل از تبصره :4تبصره
درمواردي که امکان تأمین انواع سرانه ، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد ، .پرداخت نخواهد کردبه صاحب ملک هیچ وجهی و شهرداري در قبال آن 

.نمایددریافت روز معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی با تصویب شوراي اسالمی شهر  شهرداري می تواند 

یتلقی شده و متخلفین ، طبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونهر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم :5تبصره
. قرار خواهند گرفت
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در قدرالسهم ) خدمات(باشد به عنوان سرانه عمومی ) طرح جامع یا تفصیلی(اگر افزایش سهم معابر ناشی از شبکه معابر پیشنهادي در طرح هاي مصوب توسعه شهري :6تبصره 
ي لیکن در صورتی که این افزایش توسط مالک جهت تامین دسترسی محلی به قطعات ایجاد شده باشد، سهم مالک بوده و به عنوان قدرالسهم شهردار.شهرداري منظور می گردد

.در نظر گرفته نمی شود
پیشنهاديشوارع،تفصیلیوجامعيهاطرحشوارعکل،بگیردانجاممالکدرخواستوپیشنهادبافوقتفکیکهايچنانچههاشهرداريقانون101مادهاعمالبا: 7تبصره
پرداختفوقمواردبابتازوجه غرامتیهیچبهشهرداريوگیردمیتعلقشهرداريبهرایگانطوربه،شودآناصالحوکسرسندبهمنجرکهملکاحتمالیتعریضنیزومالک

قانون شهرداریها بصورت غیر قانونی اقدام به تفکیک و احداثی نموده اند و تا کنون هیچ 101عادي یا ثبتی بدون مجوز و رعایت ماده امالکی که بصورت سند ونمودنخواهد
صورت مراجعه به د در عوارضی به شهرداري پرداخت ننموده اند و یا فاقد هر گونه سابقه در شهرداري می باشند و از خدمات عمومی توسط شهرداري بهره مند شده انگونه

نظر بایستی محاسبه و اخذ گردد سپس نسبت دکلیه عوارضات و جرائم قانونی مربوط به ساختمان و ملک مور... شهرداري جهت دریافت پروانه ساختمانی و یا هرگونه استعالم و 
.به درخواست متقاضی اقدام گردد

واگذار نماید شهرداري می تواند بر طبق به شهرداري ملکقدرالسهم قطعات تفکیکی شهرداري را به صورت نتوانددر صورتی که مالک :8تبصره
.قانون شهرداري ها عمل نماید101ماده ،4تبصرهو 3تبصره
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براي کلیه بنااحداثعملیاتاتمامحسابمفاصاگواهیوپایانکار،ساختمانیپروانهصدور) بنازیرعوارض(پذیرهعوارض-)2-23(تعرفه شماره 
حریم شهر با هر نوع کاربريداخل در خارج از  محدوده قانونی و ساختمانهاي

:زیر می باشدصورتبهخارج از محدوده قانونی شهربنايهر نوع زیرعوارضمحاسبهکلیفرمول

P×T = S
T =پرداختقابلمبلغ
S =زیربنامساحت
P=شدخواهدجایگزینواستخراجذیلجدولستونهايازقیمت هر متر مربع زیربنا با توجه نوع کاربري که

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهر مرجع قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی داخل 2قانون شهرداریها و نهایتاً ماده 99و 100به استناد مفاد  ماده :1تبصره 
.شهرداري میباشد،محدوده و حریم قانونی شهر

قانون کاربري اراضی و زراعی و باغات در حریم و خارج از 1ماده 1و کمیسیون تبصره امور زیربناییصدور مجوز یا پروانه ساختمانی منوط به موافقت کمیسیون :2تبصره 
.خواهد بودمحدوده شهرها

محاسبه و وصول عوارض پروانه ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر با توجه به نوع استفاده از ملک پس از طی مراحل قانونی مطابق جدول ذیل :3تبصره 
.خواهد شد

خارج براي ساختمانهايبنااحداثعملیاتاتمامحسابمفاصاگواهیوپایانکار،ساختمانیپروانهصدور) بنازیرعوارض(پذیرهعوارض:)2-25(شماره تعرفه جدول
…وبهداشتی،آموزشی،خدماتی،شهر با هر نوع کاربري  مسکونی ، تجاري ، اداريو داخل  حریم از  محدوده قانونی
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P=   قیمت هر مترمربع به ریالکاربري ها در همان کاربريانواع ردیف

)براي کاربري اصلی در اماکن ذیل (
P=   قیمت هر مترمربع به ریال

)براي پارکینگ  احداثی در اماکن ذیل (
P=   قیمت هر مترمربع به ریال

)براي انباري  احداثی در اماکن ذیل (

ریال000/200صفرریال000/600مسکونی و خانه باغ1
ریال000/200صفرریال000/600تجاري و تاالر 2
ریال000/100صفرریال000/300)بخش خصوصی(پزشکی 3
ریال000/100صفرریال000/150،  اداري ، نانوایی) بخش دولتی(پزشکی 4

ریال000/200صفرریال000/500رفاهی اقامتی گردشگري و هتل و مسافرخانه5
ریال000/100صفرریال000/200ش دام و طیور و آبزيرسالن پرو6
ریال000/100صفرریال000/250صنعتی و کارخانجات7
ریال000/100صفرریال000/150خدماتی و آموزشی8
ریال000/20صفرریال000/25و کتابخانهینظامی و انتظامی ، ورزش9

ریال000/200صفرریالCNG000/400جایگاه پمپ بنزین وجایگاه 10
ریال000/100صفرریال000/150انبار مصالح ساختمانی و انبار کشاورزي11
ریال000/100صفرریال000/150سایر کاربري ها12

.محاسبه خواهدشدبراساس جدول فوقیاجاده وخیابان اصلی بوده شدن دربرمعبراصلیواقع خارج ازمحدوده وداخل حریم شهردرصورت درمحاسبه عوارض امالك:1تبصره
براساس یک دوم ارزش جدول فوقوشریان اصلی واقع شدن دربرمعابرغیرازمعبراصلیخارج ازمحدوده وداخل حریم شهردرصورت درمحاسبه عوارض امالك: 2تبصره

.محاسبه خواهدشد
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:به ازاء هر متر مربعمحاسبه براي عوارض بالکن   براي امالك خارج ازمحدودهنحوه -)2-24(تعرفه شماره 

سایرتجاري  و،مسکونی 
ریال000/50مبلغ
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فصل سوم
کسب مشاغل و حرف خاص
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)عوارض کسب و پیشه( خاصعوارض سالیانه محل کسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی وغیر صنفی و مشاغل -)3-1(تعرفه شماره 
و افزایش بعدي آن مطابق 24/3/66مورخه 4420/34/3/1برگی به شماره 37وزارت کشور و تعرفه تنفیذي 5/7/74مورخ 34/3/1/117بر اساس دستور العمل شماره 

ر توسط شهرداري محاسبه و به حساب شهرداري واریز استانداري عوارض پروانه کسب و پیشه هر فعالیت و حرفه بشرح زی22/12/75ش مورخ /3/1705نامه شماره 
:می گردد

)می باشد1383تنفیذ سال برابر4که معادل  (.  می باشد97سال برابر تنفیذپروانه کسب براي هر فعالیتعوارض سالیانهتعرفه-1
.مشمول پرداخت عوارض می گردندپروانه کسبزمان ابطالتاواحد صنفیهر -2
.می گردندفعال فاقد پروانه کسب نیز مشمول عوارض این تعرفه صنفیواحدهاي -3
.خواهند شدجایزه تشویقی % 25کسب و پیشه نمایند مشمول معوقهکلیه عوارضات پرداخت نقدي و یکجاي اقدام به 1397واحدهاي صنفی که در طول سال -4
.حسابی بهره مند خواهند شدجایزه خوش% 10کسب و پیشه نمایند ازاقدام به پرداخت عوارضمرتب و سالیانه واحدهاي صنفی که منبعد به صورت -5

.میباشد1383برابر تنفیذ سال 4معادل،1397براي سال سایر اصنافبه شرح ذیل و عوارض ) رنرم افزاوسخت افزار (مرتبط با کامپیوتر بر اصناف سالیانه عوارض :1تبصره
ریال000/800سالیانه مبلغ آموزشگاه کامپیوتر-1
ریال000/000/1سالیانه مبلغ ISPنترنتی یخدمات ا-2
ریال000/400سالیانه مبلغ امپیوتري کاتتعمیرخدمات -3
ریال000/600سالیانه مبلغ اتتعمیرو فروشخدمات کامپیوتري -4
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بیمهشرکتهايشعبوسرپرستیدفاترعوارض سالیانه خدمات شهري –) 3-2(تعرفه شماره
ریال000/000/3مبلغ سالیانهبیمهشرکتهايمدیریتوسرپرستیعوارض)1
ریال000/000/4سالیانه مبلغ بیمهشعبنمایندگیعوارض)2

شرکتهاوصنعتیوخدماتیاداريواحدهايشهريخدماتسالیانهعوارض–) 3-3(تعرفه شماره

S=مساحت واحدتجاري P=قیمت منطقه اي)                    S×P=(عوارض سالیانه خدمات شهري

درمانیومراکزپزشکانمطبشهريخدماتسالیانهعوارض–) 3-4(تعرفه شماره

ریال000/000/4دندانسازریال000/000/2دامپزشکوعمومیپزشکان
ریال000/000/6دندانپزشکریال000/000/5متخصصپزشکان
ریال000/500/1ماماییکارشناسریال000/000/6تخصصقفوپزشکان

ریال000/000/50بیمارستانریال000/000/8رادیولوژيآزمایشگاه
ریال000/000/6داروخانهریال000/500/2زیوتراپییمراکزف

ریال000/000/2داروخانه دامپزشکیریال000/000/4درمانگاهها
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خودروفروشهاينمایندگیشهريخدماتسالیانهعوارض–) 3-5(تعرفه شماره
ریال000/000/15نهساالسبکخودروفروشنمایندگی)1
ریال000/000/20ساالنهسنگینوسنگیننیمهخودروفروشنمایندگی)2

.دنباشمیتخفیف50%مشمولشهرمحدودهازخارجهاينمایندگی::تبصره  

و خدمات الکترونیک قضاییدفاتر پیشخان ،10+ رانندگی،دفاتر پلیس آموزشگاههاي شهريخدماتسالیانهعوارض–) 3-6(تعرفه شماره

.باشدمیریال000/000/5مبلغرانندگیوراهنماییآموزشگاههايبرايشهريخدماتسالیانهعوارض-1
می باشدریال000/000/4مبلغ 10+پلیسدفاتربرايشهريخدماتسالیانهعوارض-2
.ریال می باشد000/000/4،دولتپیشخاندفاتربرايشهريخدماتسالیانهعوارض-3
.ریال می باشد000/000/4،خدمات الکترونیک قضاییدفاتربرايشهريخدماتسالیانهعوارض-4

بهاي خدمات صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروي سبکعوارض–) 3-7(تعرفه شماره
ریال براي صدور مجوز 000/000/150مبلغ آئین نامه نحوه معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، 3دستورالعمل ماده 12به استناد ماده 

به استناد مصوبه شماره .( اخذ می گرددتمدید پروانه بهره برداريجهتریال 000/000/25مبلغ مراکز معاینه فنی خودرو و بهره برداريفعالیت
)فرمانداري محترم شهرستان بوکان05/10/96مورخ 11/9888شوراي محترم اسالمی شهر بوکان و تائیدیه شماره 26/09/96مورخ 22
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فصل چهارم 
اشخاص حقوقی 

)غیر دولتیو عمومی دولتی(
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فصلی و دائمیفروشيهاو نمایشگاههاعوارض غرفه-)4-1(تعرفه شماره 
توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعوارضعنوان تعرفه ردیف

1

و هاعوارض غرفه
اعم از هانمایشگاه
تخصصی، فروش، 

ادواري، فصلی و دائمی و 
ي روز در محدوده هابازار

و حریم شهر به استثناء 
ي صنایع هانمایشگاه

دستی و فرش

p.sامالك شخصی%٨
p.sامالك شهرداري%٢٠

روز بعد از اتمام هر 10متولیان برگزاري نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر :)1(بند 
عوارض وصولی را به حساب شهرداري واریز و رسید آن را به ،دوره برگزاري نمایشگاه

شهرداري ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداري مجاز به وصول وثیقه مربوطه 
.باشدمی

،ریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بودمسئولیت وصول و وا:)2(بند 
توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میمأموران وصول شهرداري 
مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاري با مأمورین شهرداري ،میزان وصولی اقدام نمایند

نامه وصول عوارض نسبت به تواند برابر آیینمیباشند در غیر این صورت شهرداري می
.وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید

شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش مییی که توسط شهرداري ایجاد هابازار
.نخواهند بود

برابر است با مساحت سطح اشغال نمایشگاهs: )3(بند 
.ارزش دارائی عرصه نمایشگاه میباشدp: )۴(بند 
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حق نصب وتبلیغ درمعبرعوارض –)4-2(تعرفه شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضنوع عوارضردیف

1
ي تبلیغاتی و هاتابلونصبصدور مجوز 

به ازاي هر خارج از ضوابط شهرسازي
مربعمتر

۵.P

76ماده 25قانون شهرداري و بند 92و ماده55ماده 27به استناد بند :)1(تبصره
هیأت عمومی دیوان 20/8/92مورخ 551و همچنین دادنامه شماره هاقانون شورا

.این عوارض قابل وصول است، عدالت اداري
. ي دولتی نخواهد شدهاوصول این عوارض  شامل ادارات دولتی و بیمارستان): 2(تبصره 
.عوارض  صدور مجوز نصب براي یک بار قابل وصول است:)3(تبصره 
ي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم هاکلیه مالکین تابلو:)4(تبصره 

از شهرداري اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداري رأساً نسبت به جمع آوري 
در صورت ورود هر گونه . مودي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نهاتابلو

.خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداري نخواهد بود

انوري تبلیغاتی هاتابلوعوارض سالیانه 2
P.۴٠)مربعمتر(خارج از ضوابط شهرسازي

P.٠/١٢)مربعمتر(بیلبوردنصب 3
ریال۵٠/٠٠٠مربعمترروزانه هر 

ریال7000ورودي هر پالکارد  شهردارينصب پالکارد با مجوز 4
ریال3000روزانه هر متر  

ریال7000ورودي  دیوار نویسی با مجوز شهرداري5
ریال5000مربع مترروزانه هر 

ریال40000مربع مترروزانه هر نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداري6

P.٣٠در معابر عمومی)سالیانه(ي پزشکان هاتابلو7

8
ي هاو استقرار خودروهاتبلیغات بانک

جوایز قرض الحسنه به منظور تبلیغات در 
معابر

به ازاي هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه 
ریال5000000و کمتر از آن
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عوارض اجاره بیلبورد و استرابوردهاي سطح شهر بوکان–) 4-3(تعرفه شماره 
مبلغ اجاره ماهیانه به ریالآدرس محل نصباندازهعنوان تجهیزاتردیف

000/000/4پارك شهرك فرهنگیان2*3بیلبورد1
000/000/4میدان معلم2*4بیلبورد2
000/000/7روبروي رستوران زیتون3*6بیلبورد3
جهت ورزش همگانیمقابل درب پارك کوي محمدیه2*3بیلبورد4
5/ 000/000میدان قدس3*4استرابورد5
5/ 000/000میدان قدس2*4بیلبورد6
4/ 000/000مقابل درب پارك ملت2*4بیلبورد7
9/ 000/000مقابل درب اداره پست2*4بیلبورد8
فرهنگی)میدان فرمانداري(مقابل عکاسی فوجی2*4بیلبورد9

فرهنگیمقابل درب اداره برق2*4بیلبورد10
فرهنگی)رو به خیابان انقالب(داخل میدان فرمانداري3*4استرابورد11
فرهنگی)رو به بلوار کردستان(داخل میدان فرمانداري3*4استرابورد12
5/ 000/000ساحلی جنب پمپاژ آب3*4استرابورد13
7/ 000/000ساحلی جنب پمپاژ آب3*6بیلبورد14
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5/ 000/000پل جاده کوسه3*4استرابورد15
4/ 000/000)نرسیده به سه راه حمامیان(امیرآباد 2*4بیلبورد16
2/ 000/500چهارراه شهرداري5/1*3بیلبورد17
5/ 000/000نبش خیابان یکشوه2*4بیلبورد18
2/ 000/500میدان اسکندري5/1*3بیلبورد19
5/ 000/000میدان آزادگان2*4بیلبورد20
7/ 000/000از دانشگاه پیام نورپایین تر3*6بیلبورد21
5/ 000/000روبروي مسجد جامع3*4استرابورد22
3/ 000/000مقابل اداره فنی و حرفه اي2*4بیلبورد23
12000000روبروي مدرسه -بلوار شیخ برهانعرض خیابان دو طرفهپل عابر پیاده امیر آباد24

12000000بلوار کشاورز رو بروي دانشگاه علمی و کاربرديدو طرفهعرض خیابانپل عابر پیاده امیر آباد25
12000000بلوار استاد هژار نرسیده به پل استاد هژارعرض خیابان دو طرفهپل عابر پیاده بلوار استاد هژار26
12000000بلوار آزادگان نرسیده به میدان علی آبادعرض خیابان دو طرفهپل عابر پیاده علی آباد27
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مپنجفصل 
اصـان خـؤدیـم
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:قطع اشجارعوارض-) 5-1(تعرفه شماره 

"شوراي انقالب1359ها مصوب اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر"نامه قانون آیینبه منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت): 1(بند 

.زامی استمجمع تشخیص مصلحت نظام ال1388مصوب 

.باشندمیمربوطهعوارضپرداختبهملزمزیرفرمولبرابرشهرسطحدرختانقطعصورتدر:بهاءخدمات
)ماه6درکارگریکحقوقمعادل(درختنگهداريقیمت×درختعمرمعادل=درختقطععوارض: اشجارقطعبراي

.کردقطعتوانمیزیرعوارضپرداختباشدباداشتهقرارشهرحریمیاوشهرمحدودهداخلکهاینبهبستهشهرحریمرشد رسیدهحدبهکهغیر مثمر درختان

ریال درهردو موردتعهدبه کاشت نهال جدید000/000/5حریم شهر ریال 000/000/25محدوده داخلاصلههرسانتیمتر50تابنمحیطبهدرخت-1
به کاشت نهال جدید   ریال درهردوموردتعهد000/000/8حریم شهر ریال 000/000/30محدوده داخلاصلههرسانتیمتر100تا50بنمحیطبهدرخت-2
به کاشت نهال جدیدریال درهردوموردتعهد000/000/10حریم شهر ریال 000/000/35محدوده داخلاصلههرمتر1بیش از تابنمحیطبهدرخت-3

قطعفرعی عوارضواصلیشوارعدرشدهقطعمثمردرختانبهگردندمیتفکیکهاشهرداريقانون101مادهاجرايدرشهرداريقانونیمجوزباکهباغاتی:1تبصره
.گیردمیتعلقعوارضزیرشرحبهدرختاصلههربهتفکیک شدهقطعاتبرايولیگیردنمیتعلقدرخت
ریال000/150اصلههرسانتیمتر15مثمر تا بن یعنی محیطدرخت)1
ریال    000/400اصلههرسانتیمتر30مثمر تا بن درخت)2
ریال000/500اصلههرسانتیمتر30بااليمثمردرخت)3
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فوقعوارضتعداد موجودبهتطبیقباغشناسنامهدرشدهشمارشدرختانباموجوددرختانتعدادشهرداريسبزفضايسازمانیاواحددرباغاتشناسنامهبهتوجهبا:2تبصره
:ذیلشرحبهمجازغیرشدهقطعتعدادبهو

ریال                              000/400اصلههرسانتیمتر30مثمر تا بن درخت-2ریال        000/150اصلههرسانتیمتر15مثمر تا بن درخت-1
ریال 000/500اصلههرسانتیمتر15مثمر با بن بیش از  درخت-1

بابت هزینه جابجایی ده میلیون ریالمبلغ هرفقره جابجاییدرازاي )به جاي قطع(درصورت رأي کمیسیون به جابجایی درخت سانت50زیردردرختان بامحیط بن :3تبصره 
.عملیات جابجایی انجام خواهدشدووحفاري وترمیم معبرازمتقاضی اخذ

:شامل جریمه به شرح ذیل می باشد ) شخصمنفعتجهت در(هر گونه آسیب منجر به قطع اشجار در حریم شهر ناشی از تصادف یا خشکاندن عمدي :4تبصره 
جریمهریال000/000/15هر اصله مبلغ سانتیمتر50کمتر از درخت با محیط بن -1
جریمهریال000/000/25هر اصله مبلغ سانتیمتر100تا 50بین درخت با محیط بن-2
ریال جریمه000/000/30هر اصله  مبلغسانتیمتر100بیشتر از درخت با محیط بن -3
اي سبز شهرداري جریمه ناشی از ایراد خسارت اشخاص به درختان و فضاهاي سبز شامل هرس خودسرانه یا ایجاد سایبان و تخریب چمن و غیره برابر نظر واحد فض-4

.صورت خواهد گرفت

.خواهد بودراي کمیسیون قطع اشجار شهرداريکه در دفترچه تعرفه عوارضات محلی ذکر نگردیده است بر مبناي و جرایمیسایر موارد:5تبصره 
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فصل ششم

ومیـات عمـاء خدمـبه
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قانونیمحدودهازخارجدرساختمانیپروانهصدورواراضیتفکیکعوارض-11ماده
:اقع در محدوده شهرومحدوده شهر یا اراضی و باغات زدر خصوص تفکیک اراضی خارج ا

مربع مساحت و درخواست مالک با رعایت ضوابط و تمامی قوانین مربوطه متر500بیش از کلیه اراضی داراي سند ششدانگ واقع در محدوده و حریم شهر در صورت داشتن 
.و بر اساس آن عمل خواهد شداصالحی شهرداریها بوده101مشمول ماده 

و تعویض سقف بناتعمیراتعوارض-12ماده
p7عوارض مغازهمساحتنصفبا هر نوع مصالح حداکثرمغازهداخلدر) نیم طبقه(بالکناحداث-1
ریال5000000مترمربع مبلغ 10یا احداثی کمتر از و بهداشتیسرویسهايوآشپزخانهپنا،بنديتیغه،وساختمانداخلتعمیرات-2
)58درصورت داشتن عدم خالفی احداثی یا احداثی قبل از سال .(می شودلحاظدقیقاً مطابق زیربنا پروانه ساختمانی تعویض سقفض رعوا-3

وپایانکاریاوپروانهاصلرویتوگردیدهاصلبرابرقضائیمراجعیاورسمیاسناد دفاترتوسطکهآنفتوکپیومالکیتسنداصلرویتباتعمیراتبرگصدور:1تبصره
.بودخواهدممکناصلبرابرآنفتوکپی
ساختمانهاازاین قبیلبرايتعمیراتپروانهصدورشدهواگذارسرقفلیصورتبهکهساختمانهائیبرايتعمیراتپروانهصدورازناشیاحتمالیمشکالتبهعنایتبا:2تبصره

بودخواهدمقدوریکتبصرهدرگردیدهذکرمراحلطیباوويقانونیوراثیااصلیمالکمحضريرضایتباتنها
قانونیوصول عوارضباشهرداريگذشتهدراینکهمگربودنخواهدممکنهستندپایانکاریاساختمانیپروانهفاقدکهايقولنامهامالكبرايتعمیراتبرگصدور:3تبصره

.باشددانستهمجازراساختماناتماموابقاءکمالوتمامحقهحقوقو

.مقدور نمی باشداعتبارتمدیدو بودهصدورتاریخازسالیکحداکثرساختمانتعمیراتبرگاعتبار:4تبصره
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%  50میزان به جدید  تعمیراتیجهت مساعدت شهرداري می تواند از عوارضات پروانه پروانه تعمیرات جدیدو درخواست صدور بعد از ابطال پروانه تعمیرات:5تبصره
.)تمدید می باشد نیز می گرددکه داراي یکسال  اعتبار بدونشامل پروانه دیوار کشیاین تبصره (نمایدضات احداثی پروانه باطل شده کسر رعوا

.سالیانه  می گردندتشویقی  عوارضات نوسازي% 50که براي زیباسازي نماي محل کسب اقدام نمایند، مشمول  واحدهاي تجاريبه مالکین :6تبصره 

قانونیمحدودهدرداخلبایرودایراراضی،مزارع،باغاتتفکیک: 13ماده 
پروانهاخذاقدام بهساختمانشروعواراضیتفکیکعمرانی یااقدامهرقبل ازبایدآنحریمشهر یامحدودهدرواقعامالكومالکین اراضیشهرداریهاقانون100مادهاستنادبه
طبقراتفکیکعملآنو حریمشهرمحدودهاراضیتفکیکتقاضايموقعدرمکلفندودادگاههاثبتاداراتشهرداریهاقانون101مادهاستنادبههمچنیننمایندشهردارياز

اسناددارايعمدتاًکه.... وبایرمزروعیدایرباغ ازاعمامالكواراضیشهرها مالکینازبسیاريدرمتأسفانهاماباشدرسیدهشهرداريتصویببهقبالًکهدهندانجاماينقشه
،باشدمیخودخاصقانونیمراحلطیمستلزمکهشهرداريازاخذ مجوزواستعالمبدوننیزوامالكواسنادثبتادارات،دادگاهاطالعبدونباشندمیزراعینسقومشاعی

پروانهدریافتتقاضايشهرداريبهمراجعهبانیزخریداران،کنندمیواگذاراشخاصبه) قولنامه(عادياسنادباونمودهتفکیکراخوداراضیغیرقانونیوغیرمجازبطور
غیرواستانداردغیرسازهايوساختتوسعهوگسترشبهتواندمیاینکهبرعالوهمتقاضیاناینبرايساختمانیپروانهصدورعدمکهاستدر حالیاین،نمایندمیساختمانی

،شهرداريقانون55ماده24بنداینکهضمن. شودمنجر... وجامعهعمومیبهداشتافتادنخطربههمچوندیگريمعضالتگسترشبهتواندمیحالعینبیانجامد درایمن
وفردهرحقمتناسب رامسکنداشتن31دراصلنیزکشورمترقیاساسیقانونامراینازجدايونمودهشهرساختمانهايکلیهبرايپروانهصدورراشهرداریهاوظایفازیکی

امالكازقبیلاینبرايصدور پروانهکهمعضالتیبهعلمرغمعلیبوکانشهرداريمنجملهشهرداریهااغلبتاگردیدهسببفوقعواملمجموع،استدانستهایرانیخانواده
برابرکه... وبرق،گاز،بهداشتیآبچوناز خدماتیآنانمنديبهرهجهتبهنیزوشهروندانعموماذهانتشویشازجلوگیريمنظوربهوناچاربه،باشدداشتهپیدرتواندمی

یاوالذکرصدرمشکالتومعضالتبروزازجلوگیريبرتا عالوهنمایندعاديامالكیرايساختمانینهاپروصدوربهاقدام،باشدمیشهروندهرحقهحقوقازاساسیقانون
تأمینوجبرانرا... ومعابرآسفالت،پسماندهاآوريجمعهمچونمناطقبراي اینشدهارائهخدماتهايهزینهازکوچکیبخشالاقلبتوانندآناثراتنمودنکمرنگحداقل
تعیینقانونواحدهمادهبعضاًبلکهنمایندنمیاکتفاخودامالكقانونیغیرتفکیکبهتنهارفت نهآنانذکرکهمالکینیکهشودمیمشاهدهبعضاًمتأسفانهبینایندر. نمایند

شهرداريودولتنظامیوعمرانی،عمومیهاينامهبراجرايبرايامالكواراضیتملکوخریدنحوهالیحه قانونییاوشهرداریهاودولتیهايطرحواقعامالكوضعیت
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مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداري و محاکم عمومیطریقازومیدهندقرارخودمستمسکراهاشهردارينیازاراضی موردوامالك،ابنیهتقویمنحوهقانونیاوها
مجازغیرتفکیکینقشهعمالًنیزخریدارانواندنمودهطراحیوبینیپیشراآنها،خودقانونیغیرتفکیکهاينقشهکه درنمایندیبراي شوارع ادعاي خسارت مومطالبه

قانون101مادهاستنادبهحالهردر. اندنمودهمذکورقطعاتخریداريبهاقدامآگاهیوعلمباومشاهدهراآندرشدهطراحیوبینیشوارع پیشورویترامالکین
نخواهد پرداختآنصاحببهوجهیعنوانهیچبهآنقبالدرشهرداريوبودهشهرداريبهمتعلقشودمیاحداثاراضیتفکیکاثردرکهعمومیو شوارعمعابرشهرداریها

.نمودخواهد را صادرحسابمفاصاگواهییاپایانکار،پروانهشهرداريو سپسدریافتمراجعینازبرابر تعرفهتفکیکعوارضدر این موارد علیهذا.کرد
با اقدام به تفکیک اراضی نموده و قانون شهرداري ها101و 100ماده بطور کلی از آنجا که متاسفانه در شهر بوکان مالکین با سوء استفاده  از عدم آگاهی مردم و نیز عدم رعایت 

چهره شهر را به کلی تغییر داده اند، شهرتفصیلیرسازي و معماري و طرح از جمله با عدم رعایت اصول شهشده اندشهرداري و مردم ،باعث مشکالت فراوانی براي شهراین امر
نیازهاي ساکنین این امالك نمی باشد و چون بیش از شهرداري قادر به تامین خدمات و ،تامین فضاهاي خدماتیعدمو از طرفی با توجه به عدم پرداخت عواضات قانونی و نیز

بدلیل عدم آشنایی شهروندان با (نحو تفکیک شده که در صورت عدم ارائه خدمات در سطح شهر، باعث افزایش اعتراض و نارضایتی شهروندان امالك شهر متاسفانه به این % 70
دعوي طرحاقدام به،واگذاري قدرالسهم شهرداريي از مالکین علی رغم عدم ه اعدشده مالکین قرار گرفته و در مقابل عمل انجام يرشهرداهمچنینمیگردد ) قوانین شهرداري

باعث شده که  شهرداري به امراین و که متاسفانه بعضاً صدور حکم علیه شهرداري از طرف مراجع قضائی نیز صادر شده نموده اندشوارعمعابر و تصرفعلیه شهرداري مبنی بر 
بنابراین باشدنشهروندان بهو جامع و نیز ارائه خدمات تفصیلیعوارضات تأمین می نماید قادر به اداره و پیاده کردن طرح هاي از محل خود را درآمدعنوان نهاد مردمی که 

شهرداريوبودهشهرداريبهمتعلقشودمیاحداثاراضیتفکیکاثردرکهعمومیو شوارعمعابر،شهرداریهاقانون101مادهاستنادبهحالدر هر مجددا تاکید می گردد که
پروانهشهرداري و سپسدریافتمراجعینازبرابر قانون موجود در این تعرفهتفکیکعوارضعلیهذا.نخواهد کردپرداختآنصاحببهوجهیعنوانهیچبهآنقبالدر

.نمودخواهد صادرحسابمفاصاگواهییاپایانکار،
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سازي و ترمیم حفاريآمادههايهزینه-14ماده
صدوربه هنگامقطعاتازهریکبرايیاوتفکیکهنگامدریکجاصورتبهوبودهکنندهتفکیکعهدهبهمعابربتنوآسفالت،جدول،سازيآمادهخدماتهايهزینه:الف

:می باشدمذکور به شرح زیرهايهزینهمحاسبهمبناي. گردیدخواهداخذومحاسبهحسابمفاصاهیاگویاپایانکاریاساختمانیپروانه
ریال  000/80هر مترمربع  مبلغ زیرسازيریال                                                              000/200معابر و پیاده رو هر مترمربع مبلغ  بتن

ریال000/300هر مترمربع مبلغ  جدول با کانیوریال                                                            000/350هر مترمربع مبلغآسفالت
ریال  000/250هر متر طول  مبلغتک جدولژ یاویرفریال                                     000/500متر طول مبلغ  هر)جوب(جدول دو طرفه

ریال   000/80هر مترمربع مبلغفضاي سبز

در معبر و اماکن عمومی داخل محدوده قانونی و حریم شهر صرفاً می بایستی با پرداخت هزینه مصوب ذیل و اخذ مجوز حقوقیهرگونه حفاري توسط اشخاص حقیقی و یا : ب
حفار و متصدي تا پر نمودن کامل حفاري به عهده )و نوار خطر هاعم از قراردادن تابلو و عالئم هشدار دهند( ایمنیالزم به ذکر است مسئولیت تامین . از شهرداري صورت گرفته

. می نمایدسانتی متر12ضحامت  حدود آن می باشد و شهرداري در این خصوص مسئولیتی نداشته و صرفاً بر ابر شرایط اقدام به زیرسازي ، آسفالت ، بتن و کف پوش  به 
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:به شرح زیر می باشدترمیم حفاریهاهزینه 
ریال  000/009هر مترمربع مبلغ  )شامل زیرسازي ، زیر اساس ، اساس ، جدول گذاري ، قیرپاشی ، آسفالت و غلطک(با کاتر خیابانآسفالتترمیم -
ریال  000/007هر مترمربع مبلغ  )زیر اساس ، اساس ، قیرپاشی ، آسفالت و غلطک،شامل زیرسازي(با کاتر کوچهآسفالتترمیم -
ریال  000/005هر مترمربع مبلغ  )شامل زیرسازي ، غلطک و بتن ریزي با مصالح کامل(معابربتن ریزيترمیم -
ریال  000/007هر مترمربع مبلغ )شامل زیرسازي ، غلطک و اجرا با مصالح کامل(معابرکف پوش بتنیترمیم -
ریال  000/020هر مترمربع مبلغ  معابرکه توسط شهرداري جهت اجراي بتن ریزي و یا آسفالت زیرسازي زیرسازي ترمیم -

کوچهاهالیسهمدرصد50وشهرداريسهمدرصد50باشدکوچهمجدد کلآسفالتبهنیازچنانچهقدیمیهايکوچهدر:1صرهتب

افزایش می یابدبرابر2میزان صورتیکه اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون مجوز از شهرداري اقدام به حفاري نمایند هزینه ترمیم حفاري به در:2تبصره

.مدت زمان الزم جهت حفاري توسط متقاضی و مدت زمان الزم جهت ترمیم حفاري توسط شهرداري می بایست در برگ صدور مجوز قید شود:3تبصره

.بعنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می گرددردیگ% 9عالوه بر هزینه فوق مبلغ:4تبصره
صورت می گیرد مبناي محاسبه بر ... از جمله آبفا ، گاز ، مخابرات ، برق و ارگانهاي دولتی و خدمات رساندر معابر اصلی شهر توسط یی کهدر خصوص حفاریها:5تبصره
.خواهد بود) آخرین فهرست بهاي ابالغی( فهرست بهاي واحد پایه رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر شهرياساس 
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گروهیپارکینگاحداثجهتشهرداريامتیازات-15ماده
متقاضیان را از ،1397در سال )همسطح و طبقاتی(انگیزه و فراهم نمودن زمینه احداث پارکینگ هاي عمومی رفاه براي شهروندان گرامی، بوکان به منظور ایجادشهرداري

.می نمایدمعافعوارضات احداثی پرداخت
و فروش اوراق مزایده و مناقصهیکارشناسخدماتانجامهزینه-16ماده

و نیز ساختمانیپروانهصدورونوسازياصناف ، ،بانکها، امالكواسنادثبتادارات،رسمیاسناددفاتراستعالمهنگامبهاراضیوامالكبازدیدبراياستمجازشهرداري
.شدخواهدواریزشهرداريعمومیدرآمدحساببهکهنمایداخدذیلشرحبهرا ...وخدماتهزینهفروش اوراق شرکت در مزایدات و مناقصات،

ریال000/250مبلغمغازهو یساختمانیکارشناسبازدید تهیه فیش بانکی براي -1
ریال000/700هنگام صدور پایانکار مبلغبیش ازسه واحدمسکونییاوپزشکانوخدماتی،اداري،تجاريهايمجتمعازبازدید-2
ریال000/700مبلغخارج ازمحدوده وداخل حریم شهرامالك هزینه کارشناسی -3
ریال000/200مبلغ  برگ21الی 1ازمناقصهو مزایدههزینه خرید اوراق شرکت در -4
ریال000/005مبلغ  برگ50الی 22از مزایده و مناقصه هزینه خرید اوراق شرکت در -5
ریال000/700مبلغ به باالبرگ15از مزایده و مناقصه هزینه خرید اوراق شرکت در -6

.می باشداعتبارداراي یکماهصورت گرفته توسط کارشناسان به مدت بازدیدهمچنین .می باشداعتبارداراي شش ماهوصولی به مدت  هزینه کارشناسی: تبصره
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مستغالت شهرداري اماکن اجاره اي وجاره امالك واالمال –17ماده 
ايمستغالت اجاره،تأسیسات ،زمین کشاورزي،شامل مغازه ها،نانوایی،بازاردواب،کشتارگاهخوداماکن اجاره اي پس از اتمام مدت قرارداد امالك وشهرداري میتواند هر ساله

.نمایدشمسیبصورت اجاره به مدت یکسالاقدام به واگذاريطریق مزایده عمومیاز وکارشناسیآئین نامه مالی شهرداريمقررات وبرابرراخودوغیره
:اجاره قسمتی از پارکها ، اراضی و امالك شهر براي دایر کردن مخابرات ) الف

به جاي خرید (دمات رسان براي دایر کردن دکل مخابرات ، دکل موبایل ، ایستگاه پمپ آب ، گاز و برق ، شهرداري و واحد فضاي سبز میتواند جهت رفع نیاز شرکتهاي خ
بشرط اینکه هر سال براي اجاره آن توسط کارشناسان اجاره ماهیانه از طریق... محل هاي بالمانع از امالك و اراضی عمومی خود در پارکها و ) اراضی و امالك و صرف هزینه

نیاز در صورت به موقع تنظیم قرارداد و شرط تخلیه،باقیمت کارشناسیشهرداري بارسمی دادگستري با رعایت صرفه و صالح شهرداري و آئین نامه مالی شهرداري و موافقت
.سوئی به پارك تحمیل ننمایدتاثیرمشروط به اینکه فضاي عمومی و منظر پارك حفظ و واگذار نمایدبه اجاره ، با مصوبه شوراي اسالمی شهر و تائید مراجع ذیصالح،شهرداري
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شهر و هزینه شرکتهاي بتن آماده سطح شهرازعبوريسنگینترافیکخدماتهزینه-18ماده
شهرداريشوارعو ازشهرمحدودهداخلازعبوراثردرکهسنگینبارهايطریقازسبزفضايوآسفالتجدولپلشهردربناییزیرتاسیساتوفنیابنیهبرواردهخسارت
.گردیدخواهدوصولومطالبهآتیشرحبهپذیردمیصورت

محدودهاز داخلمجبوراًونمایندمیاقداماسکورتباترافیکیبارحملبهگاهاًعمومیوخصوصیبخش،دولتیشرکتهايودولتیهايدستگاهاینکهبهتوجهبا:1تبصره
ازبایدکاالصاحبوو دستگاهبودنخواهدممکنآندقیقمحاسبهوفنیطراحیعدمبدلیلشهرمحدوهداخلبهباريچنینورودلذانمایندمیانتخابراخودمسیرشهرها

هزینهمحاسبهمی آوردفراهمکهنیاز وامکاناتیبرحسبشهرداريکاالهاییچنینعبوربرايشهرداريامکاناتبهنیازدرصورتنمایدکهاقدامخودبارحملبهدیگريمسیر
خواهدکردمطالبهراآن

جلسهکاال صورتصاحبانرامذکورابنیهبهاحتمالیخسارتتأمینشرطبهراالزمهمکاريومساعدتشهرداريباشدداشتهوجودشهرداخلبهورودامکاناگر:2تبصره
.کردخواهندتنظیمنامهتوافقو

کردخواهدوصول2و1تبصرهبرعالوهریال00005مبلغبارتنهرازاءبهشهرداري:3تبصره
.شدخواهدتأمینکاالصاحبانتوسطنیز...... ومردموخدماتیشرکتهايبهمتعلقشهريتاسیساتبهخساراتگونههر:4تبصره

هر شرکتودادخواهدانجامآنانموافقتشرطبهرافوقتوافقاتآنانکتبیاطالعباودعوتترافیکبارکااليعبوربرايخدمات رسانشرکتهايازشهرداري:5تبصره
.بودخواهدخودبناییزیرتاسیساتمسئولنیز

000/000/7ماهیانه موظف به پرداخت مبلغ ،ترافیک شهري و تخریب آسفالت سطح شهر،به ایجاد مزاحمتشرکتهاي بتن آماده و فعال در سطح شهر با توجه :6تبصره
.می باشند در غیر این صورت از ورود به داخل شهر و تخلیه بتن در ساختمانها ممانعت به عمل می آیدماه کاري در سال6مدت بهریال
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خانگیهايفعالیتعوارض-19ماده 
:گردندمیمحسوبخانگیمشاغلجزوزیرموارد
قالیبافیکارگاهمثل) نماینداستفادهخودملکاز( اختصاصی باشند ومستقلمکانهايدرفعالیتهااینچنانچه-1
،بافیجوراب،نخ ریسی،تعاونییاکارگروهیاقالیبافیکارگاهمثل) نماینداستفادهخودملکدر( باشنداختصاصیولیجمعیدستهمکانهايدرفعالیتهااینچنانچه-2

،نباشندشاکیهمسایگانکهمادامشودمیصادرموقتبصورتشهرداريتوسطنوع فعالیتاینبرايالزممجوزصورتهرردامثالهم ودوزيکفش،بافندگی
.نمیشودوصولقبیل مشاغلاینبرايافتتاحیهحقشودمیوصولومحاسبهساختمانیپروانهعوارضتعرفهبرابرصنعتیبهواحد مسکونیتبدیلعوارضصورتدرآن

الزماقداماتذیربطادارات بامربوطهاتحادیههماهنگیباشهرداريوباشدمیممنوعمسکونیمکانهردرومنازلدرقانونیمجوزداشتنبدونانتفاعیفعالیتهايکلیه-3
.آوردخواهدعمله بآنانتعطیلیبراي

بانوانی که قصد دایر کردن مشاغل خانگی از قبیل ،بانوان سرپرست خانوادهضعیف ودر راستاي حمایت از اقشار:عوارض تبدیل یکباب اتاق به مشاغل خانگی:تبصره
با تبدیل یک اطاق P30شهرداري با دریافت عوارض به ماخذ . مستقل می نمایدحلواپزي و سایر خدمات مشابه آشپزي و غیره در قسمتی از منزل مسکونی خود با تعبیه درب 

ض سالیانه کسب نیز دریافت خواهد شد و این به منزله مجوز تغییر کاربري و تجاري نمی باشدرو عوا. مشرف به شارع خانگی موافقت خواهد کرد
.تبدیل پارکینگ به مشاغل خانگی مجاز نمی باشد:  1نکته 
.کردخواهدرفتارآنانبامقرراتبرابرشهرداريوبودهممنوعشهرمعابردرخودروبایافروشیدستبصورتصنفیفعالیت:سیارتهايفعالی
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شهرداريپروانهونظارتباعموماستفادهبرايخصوصیهايپارکینگ-20ماده
امتیازات مخصوصوتشویقاتازتوانندمیانقالبخیابانبهمتصلومنتهیخیابانهايوانقالبخیابان،بازار،شهرقدیمبافتمحدودهدراراضیوامالكمالکینلیهک-1

.ددارنقراراولویتدرونماینداستفادهطبقاتیپارکینگپروانهاخذبرايشهرداري
.باشدمیمربعمتر400و ملکزمینمساحتحداقل-2
قراربلیطبااستفاده عمومموردواحداثپارکینگباید) دومواولطبقه( طبقهدووزیرزمینمقابلدرنمایدمیصادرمغازهوتجاريمجوزملکهمکفبرايشهرداري-3

.گیرد
بودخواهد11صفحه» ۴-٢«جدول درپذیرهساختمانیپروانهعوارضفرمولمحاسبهبا) پاساژ،مجتمعبصورتتجاري( برايساختمانیپروانهعوارض-4
.شدخواهدمنظور)پاساژهايمغازهخودروهايبراي پارکینگ(زیرزمیندرومحاسبهتفصیلییا جامع،هاديطرحضوابطبرابرنیازموردپارکینگمساحت-5
.شدخواهداخذطبقاتیپارکینگبصورتقیمت منطقه اي دارایی% 30معادل ی عوارضبراي هر مترمربع پارکینگ تشویقیبعنواناولطبقه-6
.نماینداخذپروانهپارکینگبصورتعوارضیقیمت منطقه اي دارایی % 30پرداختبا راسومطبقهتراکمبرمازادنیزطبقهیکمی توانندمالکین-7
.خواهد شدصادرطبقاتیپارکینگوتجاريقیدباساختمانیپروانه-8
تلقیمسکونیکالًطبقه همکفوشدخواهدصادراولیهحالتبهبرگشتحکم100مادهکمیسیونطریقازتخلفصورتدردهدکاربريتغییرراپارکینگنیستمجازهیچکس-9
.شدهدانخوصادروجههیچبهغیرهوبانکبرايحسابمفاصا،بانکتسهیالتازاستفاده،پایانکارصدور،کسبپروانهصدور،حسابمفاصاخریدارانومالکینومالکبهو

.نمایداخذراشودمیابالغونیتعیشهرداريتوسطسالههرکهخودروپاركخدماتبهاءدومواولطبقهوزیرزمیندرخودروهراز پاركباشدمیمجازمالک-10
.شدخواهدواریزبوکانشهرداريحساببهومنظورشهرداريعوارضبعنوانخودروهرازمالکدریافتیدرصد15معادل-11
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دایر کردن شرکت یا موسسه مسافربريامتیازسکو و حق حق،) یزمین-ریلی-هوائی( شهري بروننقلوحملوسایلبلیطازعوارض-21ماده
:سکّوحقعوارض) الف

ریال000/25استان هاسایرسطحدرشهريبینترمینالدراتوبوسسرویسهراز)2ریال000/20استانشهرستانهايسطحدرشهريبینترمینالدراتوبوسسرویسهراز)1
ریال500/7شهريبیندرترمینالبوسمینیسرویسهر)4ریال000/5استانهايشهرستاندرسطحشهريبینترمینالدربوسمینیسرویسهر)3
ریال005/7روستائیبريمسافراتوبوسسرویسهراز) 6ریال000/10پژووسمندشهريبینتاکسیسرویسهرازدربستیبراي)5
ریال000/5روستائیبريمسافربوسمینیسرویسهراز)7

:اجاره بهاي غرفه هاي تعاونیهاي مسافربري) ب

هزینه آب ، برق ، گاز و تلفن به ضمن اینکه ریال000/500/2ماهانه مبلغ اجاره بهاي غرفه هاي واقع در ترمینال شمال شهر جهت فروش بلیط توسط شرکت هاي مسافربري  
هر غرفه اخذ خواهد شد مصرف تنسب
:دایر کردن و نقل و انتقال شرکت یا موسسه مسافربريامتیازحق ) ج

ریال000/000/10براي بار اول مبلغ در داخل ترمینال شهري شرکت یا موسسه مسافربريدفترحق االمتیاز دایر کردن ) 1
ریال000/500هر بار نقل و انتقال  مبلغ فعال در سطح شهر مبدا شرکت مسافربريعوارض نقل و انتقال اتوبوس بین شهري ) 2
ریال000/100هر بار نقل و انتقال  مبلغ فعال در سطح شهر مبدا شرکت مسافربريرض نقل و انتقال سواري بین شهريعوا) 3
ریال000/500مبلغ سهمهر فعال در سطح شهر شرکت مسافربريعوارض نقل و انتقال سهام و امتیاز ) 4
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:زمینیبلیطفروشعوارض)د
زمینینقلیهوسایلباکشورداخلدرمسافربرون شهرينقلوحملبهمبادرتکهاشخاصیافزودهقانون مالیات بر ارزش47بند الف ماده به استناد 

و یا قرارداد حسب بلیطدربادرجرااین قانون) 43( ماده) الف(بندموضوعبلیطبهاي%) 5( درصدپنج،مکلفندنمایندمیهواییودریایی،ریلی،
واریزبلیطفروشمحلشهرداريحساببهحداکثر تا پانزدهم ماه بعدو عوارض مذکور مربوط به هر ماه را اخذمسافرانازعوارضعنوانمورد،به

.نمایند

:1تبصره
موجب تعلق پس از موعد مقرراین قانون ) 43(مالیات و عوارض موضوع ماده پرداخت:افزودهقانون مالیات بر ارزش)46(ماده ) و(بند به استناد

.خواهد بودبه ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر%)2(دو درصد جریمه اي معادل 
:باربريوبارحملعوارض)ه

درگاراژهاباربريوبارحملامربهکه) مسافربريشرکتهايوباربريشرکتهايدفاتر( بارنامهکنندهصادرتوسطبارنامهوضعیتصورتاز% 5میزان
.گرددبه حساب شهرداري واریزوصول و هر سه ماه یکبارنمایدمیمبادرتشهرترمینالهمچنینو

عملکرد سالیانهو توزینحق % 5معادل :توزینحق عوارض)و
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بینی نگردیده استکه درقانون ارزش افزوده پیش عوارض سالیانه انواع خودرو  )ز
قیمت فروش001/0ارجی عوارض سالیانه معادلخداخلی و سواري ها و وانت هاي دو کابین جهت انواع ) 1
ریال000/150هرسال مبلغکابینتکوانتانواععوارض سالیانه ) 2
ریال000/051هرسال مبلغکامیون بنز و گاز روسیانواععوارض سالیانه ) 3
ریال000/030هرسال مبلغتا ده تناتوبوس و کامیونعوارض سالیانه انواع ) 4
ریال000/035هرسال مبلغبیشتر از ده تنکامیونانواععوارض سالیانه ) 5
ریال000/052هرسال مبلغتن 5و ایسوزو مینی بوسعوارض سالیانه انواع )6
ریال000/010هرسال مبلغسه چرخهانواععوارض سالیانه ) 7
ریال000/40مبلغ سالیانه یا قیمت کارخانجات داخلی و یا مشابه داخلی 001/0لمعادموتورسیکلتعوارض ساالنه ) 8
.خواهند بود معاف، 1397در سال از عوارض سالیانه تبا پالك تاکسی هاي گردشیانواع ) 9

ریال000/600یاحداکثرقیمت فروش% 1معادل در هنگام نقل و انتقالو سایر دستگاه هاي راه سازي بولدوزرلودر و انواعنقل و انتقالعوارض ) 10
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)زباله(پسماندهادفعوآوريجمععوارض-22ماده

1/5/84ه مورخه 32561ت/28488مجلس شوراي اسالمی محترم و آئین نامه اجرایی شماره20/2/83قانون پسماند مصوب 8بهاي خدمات مدیریت اجرائی پسماند بر اساس ماده 
به شرح زیر محاسبه می گردد17/7/85مورخه 2/95325مطابق دستورالعمل وزارت محترم کشور به شماره مصوب هیات محترم دولت و 

:مسکونیوه محاسبه بهاي خدمات پسماند عادي براي اماکنحن)الف
محاسبه و دریافت خواهد شداعیانیعوارض سالیانه نوسازي% 75معادل ساالنه مسکونیبراي اماکنخدمات پسماند عاديبهاي 

خود آپارتمانیامنزلدربجلويودرگذاشتهنایلونیهايکیسهبهراترهايزبالهوفقطتفکیکازمبدأحتی االمکانراخودتولیديهايزبالهکلیهگرامیهمشهریان
.قراردهند

. . .، سه چرخه و ، و انت تکامیون،نقلیه کامیونطئوساتوسط جرائم پخش نخاله در سطح شهر )ب
.براي هر وسیله نقلیه خاطی اخذ گرددریال000/500/2مبلغ معادل ،دفن زباله جهتتعیین شدههایی در غیر از مکانآنجرائم پخش نخاله در سطح شهر و با  تخلیه 

جمع آوري زباله میادین میوه و تره بار سطح شهرحمل و هزینه)ج
توسط میدان میـوه و تـره بـار بـه     ریال000/000/15مبلغ ري هر ماه جهت برداشت زباله میدان میوه و تره بار و برداشت توسط خدمات شهري شهردازبالهبعلت تجمع بیش از حد

.رعایت بهداشت و محیط زیست بعهده میدان خواهد بود. حساب شهرداري واریز می شود در غیر این صورت برداشت مقدور نبوده و توسط خود میدان باید انجام گیرد
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)مسکونیجزبه (اداري و غیره ،تجاريمراکزبراي پسماند عاديعوارض:)الف-22(جدول
بهاي ساالنه خدمات پسماند. . . نوع صنوف ، مراکز خدماتی و ردیفبهاي ساالنه خدمات پسماند. . . نوع صنوف ، مراکز خدماتی و ردیف

ریال000/000/3)به غیر مرکزي(سایر شعبه ها : ساختمان هاي بانک ها 15برابر عوارض پروانه کسب1گان مصالح ساختمانیدفروشن1
ریال000/000/4آزمایشگاه هاي تشخیص طبی و رادیولوژي ها16برابر عوارض پروانه کسب1کارگاه هاي سنگبري و سنگفرشی 2
ریال000/000/30دانشگاه آزاد اسالمی17برابر عوارض پروانه کسب5/1تعمیرگاه هاي اتومبیل واقع در بر معابر3
ریال000/500/1داروخانه روزانه و مدارس غیر انتفاعی18برابر عوارض پروانه کسب1تعمیرگاه هاي اتومبیل واقع در داخل مجتمع ها۴
ریال000/700/1داروخانه شبانه روزي2219طبق بند ج ماده بار فروشان میدان میوه و تره بار5
ریال000/500/1مطب پزشکان20برابر عوارض پروانه کسب1مینیومیوآهنگران و درب و پنجره سازان آهنی وآل6
ریال000/000/2درمانگاه هاي شبانه روزي و کلینیک هاي تخصصی21برابر عوارض پروانه کسب1تانکر سازان ، کابینت و کمد سازان چوبی و فلزي7
ریال000/000/2مطب دامپزشکی22برابر عوارض پروانه کسب5/1میوه فروشها گلفروشهاي طبیعی وتزئین خودرو8
ریال000/000/2وتراپییمراکز فیز23برابر عوارض پروانه کسب1آبمیوه فروشی و خواربارفروشی9
ریال000/000/20درمانگاه تامین اجتماعی24برابر عوارض پروانه کسب1سایر اصناف 10
ریال000/000/2آشپزخانه ها 25برابر عوارض پروانه کسب2قناديکارگاه هاي چلوکبابی و 11
ریال000/000/1سبزي فروشیها26برابر عوارض پروانه کسب1سوپرمارکت12
برابر نوسازي2ساالنه معادلساختمانهاي ادارات دولتی27ریال000/000/40بیمارستان13
ریال000/000/4شعبه مرکزي: ساختمان هاي بانک ها 14

.هستند) معاف( شهرداريبهمسکونیاماکنخدماتبهاءازبهزیستیامداد،کمیتهپوششتحتافراد: 1تبصره
خدماتعوارضپرداختازمعافشهرداريتشخیصبهزبالهتولیدفاقدبازاریانوکسبه: 2تبصره
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ماسه و کارکرد و اجاره ماشین آالت بر اساس ساعت کاريوشنوآسفالتفروشمحلازشهرداريدرآمد-23ماده
:نوع مصالح  بدون حملبهبستهداردآسفالتتولیدنیازبرمازادشهرداريکهدرمواقعیتنیصورتبه، شن و ماسه آسفالتفروش) الف

ریال000/220تنهرنخوديشنفروشریال000/220تنهرماسه شستهو شنفروشریال000/220تنهررودخانه ايو ماسه شنفروش
ریال000/120هر تن با ماشین آالتخاکبرداري ریال000/220تنهربادامیونخوديمخلوطشنفروشریال000/220تنهربادامیشن فروش

ریال000/500/1تنهرهمراه با ماشین آالت واکیپ پخش آسفالتفروشریال000/003/1تنهرماشین آالت واکیپ پخش حمل وبدونآسفالتفروش
ریال000/08تنهرماکادامشنفروشریال000/120در محدوده شهربا حمل و پخشتن هرماکادامفروش
ریال000/40تنهرغیر نباتیخاكفروشریال000/200/1عدد هر2/0*1*1با ابعاد دال بتنی فروشریال000/07مکعبهرنباتیخاكفروش
ریال  000/80هر تنحمل آسفالتریال000/500/2عدد هر2/0*2*1با ابعاد دال بتنی فروشریال000/05عدد هر30/0*50/0با ابعاد جدول فروش

اجاره بهاء ماشین آالت راه سازي شهرداري بر اساس ساعت کارکرد  با احتساب حرکت از واحد موتوري ) ب
ریال000/000/1ساعت هرگریدرریال000/005/1هر ساعت    d۶زروبلدریال000/000/2هر ساعت   d۸زروبلد

ریال000/50سرویسهربارگیري شن و ماسه با لودرریال000/900هر ساعت  کوماتسواطلسریال000/900هر ساعت لودر
ریال000/50تن آسفالت هردوچرخ آهنیغلطک ریال000/600هر سرویس   تانکر آبریال000/900هر ساعت   بیل مکانیکی

ریال000/700ساعت  هرآهنی و الستیکیغلطک ریال000/000/5هر سرویس    قیرپاشریال000/000/6روزهر آسفالتنیشر پخش یف
ریال000/700ساعت       هرکششی ویبرهغلطک ریال000/750هر ساعت مینی لودرریال000/150ساعت  هرتراکتور باالبر

ریال000/000/5هر روزالستیکیغلطک ریال 000/300هر مترمربع کف پوش بدون نصبفروشریال  000/500هر مترمربع  کف پوش با نصبفروش
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.بفروشدتمام شدهقیمتدر صورتی که به هر دلیلی هزینه تمام شده براي شهرداري از مبالغ فوق بیشتر باشد شهرداري می تواند این مصالح را به :1تبصره
را به قیمت  تمام شده ... که در تعرفه موجود نمی باشد شهرداري می تواند این مصالح و یا خدمات و اجاره ماشین آالتجهت فروش و یا ارائه انواع خدمات و یا :2تبصره

شهر تصویب شورايبادر صورتی که فروش اجاره ویا ارائه خدمات براي یک شخص حقیقی یا حقوقی از این ماده به بیش از صدمیلیون ریال باشد (رائه و یا اجاره دهد، ابفروشد 
.)گیردمیصورت 
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)لباسکووغالت،خشکبار،بارترهمیدانعوارض( -24ماده

از28بند...غیرهونقلیهوسائلتوقفواقزرافروشوخریدبرايعمومیهايمیدانتدوینوتهیهشهرداریهاوظایفدر55مادهاز18بندو55ماده2بنداز4تبصرهاز3بند 
.مردممایحتاجفروشوخریدبرايشهرداريتوسطعمومیمیدانهايادارهوایجادبهمربوطمقرراتوضع: اسالمیشوراهايوظایفدر71ماده

بارنامهوزن% 2معادلبارترهومیوهمیدانعوارض) الف
ریال500کیلو    50کمترازصندوقوسبدهربراي-2ریال000/15مرکبات    ومیوهتنهربراي-1
ریال000/25ندارندقراربارترهومرکباتومیوهجزوکهیاجناسواقالمتنهربراي-4ریال000/10بار                          ترهتنهربراي-3

بارنامهوزن% 3معادل خشکبارمیدانعوارض) ب
ریال000/06... ) وآلوچه،زردآلو،کشمش،انگورسبزه( خشکباراقالمتنهربراي-2ریال000/20کدو           تخموآفتابگردانتنهربراي-1

بارنامهوزن% 1معادلحبوباتوغالتعوارض)ج
ریال000/20هر تن   عدسوماشانواعونخودبراي-2ریال000/15هر تن                جووگندمبراي-1
ریال000/25هر تن                                  برنجبراي-4ریال000/10دام                       وطیوردامارزنبراي-3

ها و بهاي خدمات ورودیه انواع کامیون برابر قوانین عوارض بار و ،سد بعد از افتتاحعوارض میدان میوه و تره بار مشارکتی شهرداري با بخش خصوصی واقع در جاده : تبصره 
.مشخص و اخذ خواهد شدتوزینبر باسکول یعنی  حق 
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ورودیه وسایط نقلیه با بار و بدون با رو در ورودي میادین میوه و تره بار و خشکبار و گندم و حبوبات و غالتعوارض)د
بدون باربا بارنوع وسیله نقلیهردیف

ریال5000ریال7000سه چرخه1
ریال 010000سواري2
ریال10000ریال15000وانت پیکان3
ریال10000ریال20000وانت نیسان4
ریال40000ریال80000شش چرخ5
ریال50000ریال90000ده چرخ6
ریال80000ریال150000تریلی7
ریال30000ریال60000خاور و آیفا8

.می باشندقانون مالیات بر ارزش افزوده 50تبصره یک ماده قانون تشکیالت ، وظایف  و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و 76ماده 16بند موارد فوق به استناد : نکته 
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کشتارگاه شهرداريعوارض-25ماده
:احشامازیکهربرايکشتارگاهمیدانعوارضخصوصیبخشیاشهرداريکشتارگاهدراحشامذبحزماندر)الف

ریال000/85با هزینه حمل...  ذبح هر راس گوسفند و بز و -2ریال000/450میش با هزینه حمل  اوذبح هر راس گاو و گ-1
:احشامازیکهربرايدر یک شبانه روزشهرداريکشتارگاهاسطبلدر احشاماجاره بهاء و هزینه نگهداري )ب

ریال000/20...          هر راس گوسفند و بز و -2ریال000/50هر راس گاو و گاومیش -1
.حساب انجمن حمایت از زندانیان بوکان واریزشودبه ریال2000بز و غیره،گوسفند،گاومیش،عالوه برعوارض فوق براي ذبح هر راس گاو:1تبصره
ناظرذبح شرعیجهت پرداخت حقوق ریال 000/10و بزمبلغذبح هر راس گوسفندبرايوریال000/45گاومیش مبلغوگاوعالوه برعوارض فوق براي ذبح هر راس:2تبصره

.دریافت می گردد
.خواهد بودقیمت تمام شده بر اساسبراي ذبح هر راس،، مبناي محاسباتنیمه صنعتیدر صورت تبدیل وضعیت کشتارگاه به حالت :3تبصره

دوابمیدانعوارض-26ماده
احشامازیکهربرايدوابمیدانعوارضخصوصیبخشیاشهرداريدوابمیادیندراحشامفروشزماندر

شهرداريمجوزبهخصوصیبخشمیدانمیدان شهرداري  
ریال000/15ریال                                 000/30شترهر رأس -1
ریال000/15ریال                                 000/30اسبهر رأس -2
ریال000/13ریال             000/25االغهر رأس -3
ریال000/13ریال                                  000/25)بزرگ(گاو ، گاومیش هر رأس -4
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ریال000/15ریال                         000/23)کوچک(گاو ، گاومیش هر رأس -5
ریال000/10ریال                            000/15و بزگوسفند هر رأس -6
ریال500ریال                          000/1ماکیانقطعههر -7
ریال000/15سواري )جریال000/30خاور –وانت )بریال000/40کامیون  باري حمل گاو و گوسفند )الف:به میدانوسیله نقلیههر ورودیهحق -8
ریال000/50دست فروشان جزء) بریال000/80دست فروشان عمده مبلغ         ) الف:       دست فروشان به میدانورودیهحق -9

ریال000/150کبابی ها ) بریال000/100مبلغ       قهوه خانه ها) الف:      غذا خوريورودیهحق -10
ریال000/70حمل با وانت بار) بریال000/100حمل با تراکتور و خاور          ) الف:    انواع علوفه با وسیله نقلیهورودیهحق -11
ریال000/100باسکول        عوارض انواع -12
تصویب شواري شهرمتفرقه با پیشنهاد شهرداري و سایر موارد-13

گورستانهاخدماتبهاءوعوارض-27ماده
متوفیاتوموالیدوشهردارياموربهمربوطآمارتهیه12بندشهرداريوظایفدر55مادهاز13و12بند
آنهاامورانتظامدرمراقبتوامواتحملوسایلتهیهوگورستانوخانهلاغسایجاد13بند
بهخدماتهر نوعبهمربوطهايهزینهلذاموظفندگورستانهااموربرادارهگورستانامناءهیأتو ) گورستانهاسازمان(شهرداريبهوابستهیامؤسساتوشهردارياینکهبهنظر

.شودمیدریافتمتوفیصاحباناز) الف-27( جدولشرح
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):الف -27( جدول
هزینه خدمات  به ریالاتـخدمحرـــشردیف

ریال000/10هر کیلو متر هزینه حمل اموات با آمبوالنس شهرداري  از داخل شهر به گورستان روستا1
ریال000/250آمبوالنس شهرداري از بیمارستان یامنزل به مسجد و سپس غسالخانه گورستان شهرهزینه حمل اموات با 2
ریال000/250هزینه حمل اموات با آمبوالنس شهرداري از بیمارستان یا منزل یا مسجد مستقیما به غسالخانه گورستان شهر3
ریال000/50هزینه نگهداري اموات در سردخانه گورستان 4
ریال000/100سال 15هزینه تغسیل متوفی بزرگساالن باالي  5
ریال000/50سال15هزینه تغسیل متوفی بزرگساالن زیر  6
ریال000/150هزینه کامل کفن ودفن هر متوفی بزرگسال7
ریال000/125)بزرگساالن( درصورتی که کفن توسط نزدیکان اموات ارایه شود 8
ریال000/100سال 15هزینه کامل کفن ودفن هرمتوفی زیر9
ریال000/75)خردساالن(در صورتی که کغن توسط نزدیکان اموات ارائه شود 10
ریال000/5کیلو متر هر )در صورت وجود امکانات الزم در شهرداري( هزینه حمل اموات با آمبوالنس شهرداري به سایر شهرستان ها 11

.بودخواهندمعافگورستانخدماتهايهزینهازشهداءمطهرپیکرنیزووارثینبیوبهزیستیامدادکمیتهپوششتحتبضاعتبیافراد:1تبصره
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:نشانی  آتشخدماتعوارض-28ماده

:آموزشی خدمات -)الف 

مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
ریال000/300هر ساعت ساعت تئوري وعملی2حداکثرآموزش عمومی یک روزه1
شناخت وکارباخاموش کننده 2

هاي دستی
مدرس رایگاناززمان شروع تا پایان توسط کارشناس

ریال000/300هرنفرکارآموز
ریال000/200/1به ازاء هرکارآموزروز آموزش تئوري وعملی35

.به مبالغ فوق اضافه می گرددریال000/50درصورت نیازبه گواهینامه آموزشی به ازاي هرگواهینامه 
:فروش آب -)ب 

مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
ریال000/600لیتر3000تافروش آب آتش نشانی1
ریال000/200/1لیتر3000بااليفروش آب آتش نشانی2
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:اموات حمل -) ج 

مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
ریال000/600داخل شهر یا گورستان عمومیازمنزل تامسجدحمل جنازه1
ریال000/200/1خارج شهر حمل جنازه2
ریال18000هرکیلومتر  به سایر شهرستانها درصورت امکانحمل جنازه3
.بودخواهندرایگان، شهداءمطهرپیکرنیزو)جماعت مسجدمربوطه باتاییدامام (وارثینبیوبهزیستی،امدادکمیتهپوششتحتبضاعتبیافراد:تبصره

:خدمات اطفاء ونجات-) د 
مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
رایگانایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازاطفاي حریق1
رایگانایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازنجات امداد2
ریال000/720براي هرساعتایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازاحتیاط حریق3
ریال000/840براي هرساعتایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازاحتیاط امداد4
ریال000/600داخل شهرمنازلعملیاتیاکیپاعزامصورتدرصدور گواهی حریق یاحادثه5

ریال000/800/1وسایرمواردریال000/200/1:شهرازخارج
کارشناسی علت حریق بنابه 6

درخواست شخصی ویامراجع 
......قضایی،بیمه و

وتدوینمرحلهپایانتا
گزارشتهیه

ریال000/600داخل شهر منازل
ریال000/800/1ریال وسایرموارد 000/200/1:شهرازخارج
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:خدمات پیشگیري -) ه 
مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
دستورالعملتهیهاولیه جهتبازدید1

ایمنی
ریال000/600مسکونی بازگشتتاکارشناساعزامزماناز

ریال000/200/1تجاري وصنعتی
دستورالعملرونداجرايبازدید2

ایمنی
ریال000/600مسکونی  بازگشتتاکارشناساعزامزماناز

ریال000/200/1تجاري وصنعتی 
ریال000/200/1ایمنیتا صدورتائیدیهایمنیتائیدیهصدور3
جز تجاريه ریال ب000/5سطح شهربه ازاي هرمترمربع زیربنابازگشتتاکارشناساعزامزمانازوصدورگواهی ایمنیاماکنبازدید4

ریال000/7زیربناتجاري به ازاي هرمترمربع 
ریال000/12خارج ازشهروشهرك هاي صنعتی هرمترمربع

عوارض آتش نشانی حاصل از پروانه و پایانکار ساختمانی-: تبصره 
از صدور راي ابقا  کمیسیون ماده و افزایش بنا حین صدور پایانکار پس ... و تفکیک و هزینه انتقال و  اعم از عوارض احداثی و عرصهساختمانیکل عوارضدرصد5معادل 

.آتش نشانی اخذ خواهد شدعوارضصد بعنوان



ه|96 ح ف ص

علی وجدي قزلجیبابک رستم پور                                                                                                  
رئیس شوراي اسالمی شهر بوکانشهـردار بوکان                                                                                                                

سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانیطیباضشهري و آئین نامه اندرونعمومینقلوحملعوارض-29ماده

فعالیتذیل پروانهعوارضدریافتبارادارندفعالیتمربوطسازماننظرزیرومخصوصرنگباومشغولندمردمبهرسانیخدمتبهشهردریکهخودروهائکلیهبرايشهرداري
موسساتومسئولینوشودتعیین میسال15نیزفعالیتادامهبرايخودرویکمفیدعمروسالتولیدپائیزمدلسهتاپروانهصدورزماندرخودرویکعمرویدنمامیصادر

شرحبهمتعلقهعوارضهرحالدر. داشتنخواهندراعمراینازبیشترخودروهايفعالیتمجوزصدورحقشهرداري
:گردمیتعیین) د-ج-پ-ب-الف-29( جداول

تلفنی و حق االمتیاز تاکسی نارنجی ، تلفنی ، ویژه و وانت بارباروانتوتلفنیتاکسیآژانستأسیسمجوزصدورهزینه) 1
)الف–29( جدول

هزینه خدمات  به ریالاتـخدمحرـــشردیف
ریال000/000/83تلفنیتاکسیآژانس) تأسیس(مجوزصدور1
ریال000/000/28یاشرکت حمل ونقل بارتلفنیباروانتآژانس) تأسیس(مجوزصدور2
ریال000/000/40)ت(واگذاري امتیاز فعالیت تاکسی سواري با پالك 3
ریال000/000/20)ت(با پالك واگذاري امتیاز فعالیت تاکسی ون 4
ریال000/000/25واگذاري امتیاز فعالیت تاکسی تلفنی 5
ریال000/000/3واگذاري امتیاز فعالیت وانت بار تلفنی6
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، تمدید ، تعویض ، المثنی و تغییر پروانه اشتغال به حمل و نقل و پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربري صدورهزینه) 2
)ب–29( جدول

95وبرحسب تناژدرسالهزینه خدمات  به ریالاتـخدمحرـــشردیف
تن به باال20تن20تا10ازتن10تا5/3ازتن5/3تا

ریال000/900ریال000/750ریال000/600ریال000/500)ساله 2با اعتبار ( اشتغال افراد به حمل و نقل بار پروانهصدور1
ریال000/500ریال000/400ریال000/300ریال000/250)ساله 2با اعتبار ( به حمل و نقل بار اشتغال افرادتمدید پروانه2
ریال000/400ریال000/300ریال000/250ریال000/200اشتغال افراد به حمل و نقل بارتعویض یا صدور المثنی و یا تغییر  پروانه3
ریال000/90ریال000/75ریال000/60ریال000/50نقل باراشتغال افراد به حمل و عوارض ماهانه پروانه4
ریال000/900ریال000/750ریال000/600ریال000/500فعالیت وسیله نقلیه باربري صدور پروانه5
ریال000/150ریال000/375ریال000/300ریال000/250فعالیت وسیله نقلیه باربريتمدید پروانه6
ریال000/400ریال000/300ریال000/250ریال000/200فعالیت وسیله نقلیه باربريالمثنی و یا تغییر  پروانهتعویض یا صدور7
ریال000/90ریال000/75ریال000/60ریال000/50فعالیت وسیله نقلیه باربريعوارض ماهانه پروانه8
ریال000/000/4ریال000/000/3ریال000/500/2ریال000/000/2حق االمتیاز وسیله نقلیه باربر با پالك عمومی9
ریال000/500/3ریال000/500/2ریال000/000/2ریال000/500/1حق االمتیاز تبدیل وسیله نقلیه باربر پالك شخصی به وسیله نقلیه باربر پالك عمومی10



ه|98 ح ف ص

علی وجدي قزلجیبابک رستم پور                                                                                                  
رئیس شوراي اسالمی شهر بوکانشهـردار بوکان                                                                                                                

)    صدور ، تمدید پروانه بهره برداري انواع تاکسی ، آژانسهاي تلفنی و وانت بار( تاکسیرانیسازمانبهمربوطعوارض) 3

)پ–29(جدول
هزینه خدمات  به ریالاتـخدمحرـــشردیف

ریال000/70هزینه تشکیل پرونده و ثبت نام متقاضیان پروانه تاکسیرانی و حمل بار1
ریال000/600شهريدرونتاکسیانواعبرايسال2مدتبهتاکسیرانیو یا تمدید پروانههزینه صدور2
ریال000/500وانت بارهاانواعبرايسال2مدتبه) اشتغال(حمل بار و یا تمدید پروانههزینه صدور3
ریال000/400/2سالیکمدتبهتلفنیبهره برداري آژانس ها و یا تمدید پروانههزینه صدور4
ریال000/400/2فعالیت آژانس ها وانت بار تلفنیو یا تمدید پروانههزینه صدور5
ریال000/500دو ماهمدتبهپروانه موقت تاکسیرانی هزینه صدور6
ریال000/600/3)ویژه(تاکسی موقت ساالنهفعالیتهزینه7
ریال000/480ون -ریال000/360تاکسیسرویس مدارس در یک سالصدور پروانه هزینه8
ریال000/000/15آژانسهاي تلفنیامتیازانتقالونقلهزینه9
ریال000/800/3)سند(قرمزنقل و انتقال تاکسی پالكهزینه10
ریال000/000/2نقل و انتقال تاکسی تلفنیهزینه11
ریال000/000/6وانت بار تلفنینقل و انتقال آژانسهايهزینه12
ریال000/600/3احسن تاکسی نارنجیبهتبدیلهزینه13
ریال000/200/1تلفنیاحسن تاکسیبهتبدیلهزینه14
ریال000/20+ ریال   000/120آزمون شهرشناسی و کالس توجیهی و انجام مراحل گزینش هزینه برگزاري 15
ریال000/300)ماهه3اعم از المثنی و انتقال از یک تاکسی به تاکسی دیگر قبل از اتمام اعتبار (هزینه صدور انواع پروانه تاکسی رانی 16
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ریال000/300،ون جهت اتحادیه تاکسیرانی هاي شهري کشوردرواگذاري هاي جدید)پالك ت(هزینه عضویت سالیانه تاکسی17
ریال70000)هرفقره(صادره ووارده درخصوص وضعیت دارندگان پروانه تاکسی رانی الم هاي عهزینه است18
ریال000/300هزینه فعالیت ماهیانه تاکسی ون باپالك  شخصی19
ریال000/300)بغیرازانواع تاکسی وون، اعم ازحقیقی وحقوقی(هزینه صدورکارت ترددسرویس مدارس براي یکسال 20
ریال000/600معامالت تاکسی هرفقره ازبنگاههاي معامالتیهزینه قولنامه 21
قیمت تمام شدههزینه تاکسی متروسایرموارد22

آژانسهاوباروانت،تاکسیناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات تاکسی رانی توسط تخلفاتبهمربوطجرایم) ج
)ج–29( جدول

میزان  جریمه اتـخدمحرـــشردیف
ریال000/700نداشتن مندرجات پروانه تاکسیرانی با مشخصات خوردومطابقت 1
ریال000/600عدم الصاق تصویر پروانه تاکسیرانی و کد شناسایی در داخل تاکسی2
ریال000/500)تاکسیهاکلیهشامل ( بازرسیناخطاربهتوجهعدم3
و توقیف خودرو تا معرفی راننده واجد شرایطریال 000/500/1)تاکسیهاکلیهشامل ( و فاقد پروانه تاکسیرانی شرایطواجدغیرافرادبهخودروواگذاري4
ریال000/600)شامل آژانس تاکسی تلفنی ( دفتربودنمخدوشوسرویسبامطابقت دفترنداشتن5
ریال000/200/1)تاکسی تلفنی شامل آژانس( درآژانسدستگاه4حداقلتعدادبهآمادهخودرونداشتن6
ریال000/200/1)شامل آژانس تاکسی تلفنی( یا عدم خضور مدیراماکنمحترمدایرهتأییدموردمباشرنداشتن7
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ریال000/700ریال الی 000/500شدهتعیینمسیرازویژهتاکسیمجازغیرخروج8
ریال000/700ریال الی  000/500شهرمحدودهازگردشیتاکسیهايمجوزبدونخروج9
ریال000/700در خصوص حمل مسافرمصوبنرخهايرعایتعدم10
ریال000/700موجهعذربدونمسافرحملازامتناع11
ریال000/500و یا توقف در ایستگاه تاکسی گردشی)شامل تاکسی تلفنی(سوارکردن مسافربین راهی 12
ریال000/600هاي جلو عقب خوردوره راننده تاکسی بروي شیشعدم نصب کد شناسائی 13
ریال000/500... )آینه اضافی ، شیشه دودي ، پرده و (نصب اشیاء غیر مجاز و خارج از استاندارد خودرو 14
ریال000/700)بدون پروانه شناخته می شودهفتهبعداز یک ( معتبر و فاقد اعتبار تاکسیرانیپروانهداشتنن15
ریال000/700تاکسیرانینهپرواداشتنن16
ریال000/700تاکسیرانیبازرسبهالزمقانونیمداركارائهعدم17
و یا فعالیت توسط خودروهاي مسافربري شخصی ... نصب تابلو جعلی تاکسی و تاکسی تلفنی و 18

مجوزبدون مجوز قانونی و یا مسافرکشی به هر شکل در داخل شهر بدون 
ریال000/500/4تا000/000/3

افزایش می یابد% 30به بعدباردوماز باراول،وتعهدبراي 
فعالیت بدون مجوز تاکسی در زمان که پروانه بهرهبرداري توسط مراجع ذیربط و بطور موقت باطل 19

شده باشد
ریال000/000/1

ساعت از تاریخ 48دلیل ظرف مدت عدم اعالم مدت ترك و تعطیل نمودن فعالیت تاکسی به هر 20
توقف تاکسی به بازرسین

000/200/1الی000/000/1
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معرفی به کمیته انضباطیعدم رعایت شئونات اسالمی و اخالقی توسط تاکسیران21
ریال000/500عدم انجام برنامه هاي مربوط به کشیک تاکسی درصورت ابالغ22
ریال000/500ازلباس فرم وتمیزتوسط راننده هنگام فعالیت باتاکسیعدم استفاده23
ریال000/500عدم نصب کپسول آتش نشانی سالم درتاکسی24
ریال000/500نداشتن برگ معاینه فنی خودرو25
ریال ومعرفی به کمیته انضباطی000/000/2ارتکاب جرم در هنگام کار با تاکسی و یا بوسیله تاکسی26
ریال000/500انجام  دودربستی همزمان توسط تاکسی تلفنی27
ریال000/700بسته بودن آژانس بدون اطالع قبلی به سازمان28
ریال000/700عدم مراجعه تاکسی تلفنی به آژانس برابر دستورالعملهاي صادره29
ریال000/700سوار و پیاده نمودن مسافر خارج از ایستگاه تاکسی و ایجاد ترافیک30
ریال000/500پارك نمودن تاکسی در ایستگاه تاکسی و ترك آن31
ریال000/500عدم رعایت نظافت بخش داخلی و خارجی  تاکسی32
ریال000/000/1عدم نصب برچسب نرح حمل مسافر بروي شیشه جلو تاکسی33
ریال000/700عدم حضور در جلسه هیئت انضباطی در صورت ابالغ34
ریال000/600عدم الصاق تصویر پروانه تاکسیرانی و کد شناسائی در داخل تاکسی35
ریال جریمه مالک000/000/1ابطال کارت راننده کمکی و عدم کارکرد راننده کمکی معرفی شده توسط مالک36
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افزایش% 30باردوم،ریال وتعهد000/500/4تا000/000/3مجوزقانونینصب تابلوجعلی یاغیراستانداردتوسط خودروهاي آژانس روستایی ویا فعالیت بدون 37
اداره پستبرايتعرفه قانونیوببراي سازمان 000/50هزینه ثبت نام داوطلبین توسط اداره پست ویا دفاترپستی38
طرح درکمیته انظباطیسایرموارد درصورت وقوع39
ریال000/700وویژهاقدام به دربستی براي تاکسی هاي گردشی وخطی 40
ریال000/000/1عدم فعالیت مستمرتاکسی به ازاء هرماه41
ریال000/000/2هرمعاملهعدم اعالم خریدوفروش تاکسی ظرف مدت یک هفته به تاکسی رانی به ازاء42
ریال000/000/3نداشتن پروانه بهره برداري مدیرآژانس تاکسی تلفنی به ازاء هرسال43
ریال000/000/1خریدوفروش امتیازتاکسی هاي واگذارشده جدیدبه ازاءهرمعامله با ممنوعیت معامله44
ریال000/500نداشتن کارت سرویس مدارس45

) برابر مصوبه هیئت مدیره ، شوراي سازمان تاکسیرانی و شوراي اسالمی شهر بوکان و تائید مراجع ذیصالح(تلفنیوگردشیتاکسیانواعکرایهنرخ) د
حومه     وبوکانرانیاتوبوسسازمانمصوبمسیرهايکرایهنرخ) ص

) و تائید مراجع ذیصالحاتوبوسرانی بوکان و حومه شوراي سازمان شهر و شوراي اسالمی ،برابر مصوبه هیئت مدیره(
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جدول تخلفات و تنبیهات درخصوص اتوبوسها و خطوط واگذار شده به بخش خصوصی در سازمان اتوبوسرانی بوکان و حومه) ض
)ض–29( جدول

یف
شرح تخلفرد

تنبیهات و خسارات 

مرحله اول
مرحله مرحله چهارممرحله سوممرحله دوم

پنجم

عدم واریز بموقع اقساط باقیماندة اتوبوس و 1
حق بهره برداري

اخطار کتبی به مدت یک 
هفته

بمیزان اخذ خسارت 
مبلغ معوقه                                                                                                              20%

به مدت یک ماه

% 40اخذ خسارت بمیزان 
مبلغ معوقه بمدت یک ماه

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

امتناع از حمل مسافر در خط واگذاري و یا 2
حمل مسافر در غیر از مسیر مذکور

ریال 000/50اخذاخطار کتبی
خسارت

ریال 000/100اخذ
خسارت

ــارجاع به کمیته رسیدگی

عدم رعایت برنامه فعالیت روزهاي تعطیل و 3
جمعه برابر مقررات سازمان

ریال 000/100اخذاخطار کتبی
خسارت

ریال 000/200اخذ
خسارت

ــارجاع به کمیته رسیدگی

عدم رعایت تعرفه زمانبندي خطوط و ساعات 4
کار روزانه

ریال 000/50اخذاخطار کتبی
خسارت

ریال 000/100اخذ
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ
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)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلفرد

تنبیهات و خسارات 

مرحله اول
مرحله مرحله چهارممرحله سوممرحله دوم

پنجم

ریال 000/100اخذاخطار کتبیعدم رعایت شئونات اسالمی و اجتماعی5
خسارت

ریال 000/200اخذ
خسارت

به کمیته ارجاع 
رسیدگی

ــ

ریال 000/100اخذریال خسارت000/50اخذاخطار کتبیعدم توقف در ایستگاههاي مسیر تعیین شده6
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

روز در 5امتناع از دراختیارگذاردن اتوبوس بمدت 7
سال بصورت رایگان وعدم ارائه سرویس درمواقع 

قراردادفورس ماژور برابر مفاد 

ریال 000/500اخذ 
خسارت بازاءهر روز

ــــــارجاع به کمیته رسیدگی

بروز نقصان کمی و کیفی در ارائه سرویس دهی 8
ناشی از قصور بهره بردار که موجب نارضایتی 

مسافرین گردد

ریال 000/50اخذ اخطار  کتبی
خسارت

ریال 000/100اخذ 
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

عدم رعایت کرایه مصوب ویاعدم پذیرش روش 9
جدیددریافت کرایه

ریال 000/150اخذ 
خسارت

ــــارجاع به کمیته رسیدگیتوقف
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)ض–29( جدولادامه 

یف
شرح تخلفرد

تنبیهات و خسارات 

اولمرحله 
مرحله مرحله چهارممرحله سوممرحله دوم

پنجم

عدم اخذ موافقت کتبی سازمان قبل از اجرا 10
هرگونه تبلیغات روي بدنه و نصب پوستر داخل 

اتوبوس برابر مفاد قرارداد

ریال 000/100اخذ 
خسارت و محو 

تبلیغات

اخذ خسارت به میزان 
ریال ومحو تبلیغات000/200

ــــرسیدگیارجاع به کمیته 

. . . شستشو،تعمیرات،صافکاري،تعویض روغن و11
اتوبوس در معابر عمومی و یا عدم انجام نظافت 

داخل و خارج اتوبوس براساس معیارهاي 
سازمان

ریال 000/100اخذریال خسارت000/50اخذاخطار کتبی
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

مواقع عدم معرفی جایگزین واجد شرایط در12
. . .استفاده از مرخصی و بیماري و 

متوقف نمودن 
اتوبوس تا تعیین 
جانشین واخذ 

ریال 000/50
خسارت

متوقف نمودن اتوبوس تا 
تعیین جانشین واخذ 

ریال خسارت000/100

متوقف نمودن اتوبوس 
تا تعیین جانشین واخذ 

ریال خسارت000/200

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ
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)ض–29( جدولادامه 

یف
شرح تخلف رد

تنبیهات و خسارات 
مرحله مرحله چهارممرحله سوم مرحله دوممرحله اول

پنجم
ــه   13 ــام بیمـ ــاع از انجـ ــث  امتنـ ــخص ثالـ بدنه،شـ

،دیه،آتش سوزي و بیمه خویش فرما
متوقف نمودن اتوبوس تا 

انجام تعهدات واخذ 
ریال خسارت000/200

متوقف نمودن اتوبوس تا 
انجام تعهدات واخذ 

ریال خسارت000/300

متوقف نمودن اتوبوس 
تا انجام تعهدات واخذ 

ریال خسارت000/500

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

و تعویض قطعات اساسی اتوبـوس بـدون   تعمیر14
اخذ مجوز کتبی از سازمان

متوقف نمودن اتوبوس تا 
تعیین تکلیف

متوقف نمودن اتوبو س تا 
تعیین تکلیف واخذ 

ریال خسارت000/200

متوقف نمودن اتوبو س 
تا تعیین تکلیف واخذ 

ریال خسارت000/500

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

قرارداد به غیر بـه هـر عنـوان    واگذاري موضوع 15
بدون اخذ مجوز

متوقف نمودن اتوبوس وارجاع 
به شورایعالی سه نفره

ــــــــ

عـــدم متمـــایز کـــردن اتوبـــوس واگـــذاري از 16
اتوبوسهاي سازمان و عدم استفاده از لباس فرم

متوقف نمودن اتوبوس تا 
انجام تعهدات

متوقف نمودن اتوبوس تا 
انجام تعهدات واخذ 

متوقف نمودن اتوبوس 
تا انجام تعهدات واخذ 

متوقف نمودن اتوبوس 
تا انجام تعهدات واخذ 

ارجاع 
به 

کمیته 
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)ض–29( جدولادامه 

یف
شرح تخلف رد

تنبیهات و خسارات 
5مرحله مرحله چهارممرحله سوم مرحله دوممرحله اول

در ) درصورت تهیـه و ابـالغ فـرم لبـاس توسـط سـازمان      (
مواقع رانندگی

ریال 000/50
خسارت

ریال 000/100
خسارت

ریال 000/501
خسارت

رسیدگی

ایمنـی ،اطفـاء حریـق،    امتناع از مجهز کردن اتوبوس به وسـایل  17
جعبــه کمکهــاي اولیــه و نــامطلوب بــودن وضــعیت صــندلیها و 

تجهیزات داخل اتوبوس

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 
تعهدات واخذ 

ریال 000/50
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 
تعهدات واخذ 

ریال 000/100
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 
تعهدات واخذ 

ل ریا000/200
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 
تعهدات واخذ 

ریال 000/300
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــم    18 ــا و عالی ــوتی ، چراغه ــیپوري ، س ــوش ش ــتفاده از ب اس
ــب و درج    ــروري و نامناس ــه غیرض ــب آین ــاز ، نص غیرمج

کلمات التین و غیره 

متوقف نمودن 
اتوبوس ،ضبط 

وسایلومحو موارد 
تخلف واخذ 

ریال 000/50
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس ،ضبط 

وسایلومحو موارد 
تخلف واخذ 

ریال 000/100
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس ،ضبط 

و موارد وسایل
تخلف واخذ 

ریال 000/200
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس ،ضبط 

وسایلومحو موارد 
تخلف واخذ 

ریال 000/300
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی
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بموقع نقص فنی بدنه اتوبوس در اثر تصـادف یـا   عدم رفع 19
هر اتفاق غیر مترقبه دیگر

ریال 000/50اخذ اخطار کتبی
خسارت

000/100اخذ 
ریال خسارت

000/150اخذ 
ریال خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

عدم نصب پالك شناسائی درمعرض دیـد مسـافرین و سـپردن    20
اتوبوس به افراد فاقد صالحیت 

000/200اخذ 
ریال خسارت

ریال 000/400اخذ 
خسارت

000/600اخذ 
ریال خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

بــه (عــدم اعــالم بموقــع خــروج از خــط و یــا توقــف اتوبــوس21
به سازمان و یا خروج از خط به هـر عنـوان و بـدون    ) هرعنوان

اخذ مجوز کتبی از سازمان

ریال 000/100اخذ 
خسارت

ریال 000/200اخذ 
خسارت

اخذ 
ریال 000/300

خسارت

ریال 000/400اخذ 
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

عدم توجه به اخطار کتبی و تذکرات بازرسان و مسئولین 22
ذیربط و عدم پارك اتوبوس در پارکینگهاي مورد تأییـد  

سازمان 

ریال 000/100اخذ 
خسارت

ریال 000/200اخذ 
خسارت

اخذ 
ریال 000/300

خسارت

ریال 000/400اخذ 
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی
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23

ارتکاب به جرم در مسیر حرکت و یا بوسیله اتوبوس

متوقف نمودن 
اتوبوس وارجاع 

به مراجع ذیصالح 
قضائی تا تعیین 
تکلیف واخذ 

ریال 000/100
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس وارجاع به 

مراجع ذیصالح 
قضائی تا تعیین 
تکلیف واخذ 

ریال 000/200
خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس وارجاع به 

مراجع ذیصالح 
قضائی تا تعیین 
تکلیف واخذ 

ریال 000/350
خسارت،در صورت 
محکومیت ارجاع 
به کمیته رسیدگی

ــــ

24
عدم انجام بموقع معاینه فنی 

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 

معاینه واخذ 
ریال 000/100

خسارت براي هر 
روز

نمودن متوقف 
اتوبوس تا انجام 

معاینه واخذ 
ریال 000/200

خسارت براي هر 
روز

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 

معاینه واخذ 
ریال 000/250

خسارت براي هر 
روز

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 

معاینه واخذ 
ریال 000/350

خسارت براي هر 
روز

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی

ــارج از     25 ــوس درخ ــر اتوب ــل تعمی ــی مح ــالم کتب ــدم اع ع
تعمیرگاه سازمان 

ریال 000/100اخذاخطار کتبی
خسارت

ریال 000/200اخذ
خسارت

ریال 000/300اخذ
خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی
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عدم رعایت و اقدام به مفاد بخشنامه ها و دسـتورالعملهاي  26
صادره از طرف سازمان در امور مربوطه 

با توجه به اهمیت کتبیاخطار
موضوع اخطار کتبی 

،ارجاع به کمیته 
رسیدگی

با توجه به اهمیت 
موضوع اخطار کتبی 

،ارجاع به کمیته 
رسیدگی

با توجه به اهمیت 
موضوع اخطار کتبی 

،ارجاع به کمیته 
رسیدگی

ــ

اخطار کتبی عدم استرداد اشیاء باقیمانده در اتوبوس به مسئولین ذیربط 27
واسترداد عین اشیاء

اخطار کتبی واسترداد 
عین اشیاءواخذ 

ریال 000/100
خسارت

اخطار کتبی واسترداد 
عین اشیاءواخذ 

ریال 000/200
خسارت

اخطار کتبی 
واسترداد عین 

000/300اشیاءواخذ 
ریال خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی

حمل مسافر در کابین راننده و یا عدم تفکیک مسافرین 28
و مرد براساس مقررات سازمانزن 

اخطار کتبی واخذ 
ریال 000/100

خسارت

اخطار کتبی واخذ 
ریال 000/200

خسارت

اخطار کتبی واخذ 
ریال 000/300

خسارت

اخطار کتبی واخذ 
ریال 000/400

خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب به سایر منکرات در طول 29
مدت قرارداد

متوقف نمودن 
اتوبوس و ارجاع به 

مراجع ذیصالح 
انتظامی قضائی

ارجاع به کمیته 
رسیدگی واخذ 

ریال جریمه 000/100
براي هر روز

---
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ــایی و    30 ــاب اداره راهنم ــویه حس ــویر تس ــه تص ــدم ارائ ع
اخطار کتبیرانندگی بوکان در موعد مقرر

اخطار کتبی و اخذ 
ریال خسارت000/50

کتبی و اخطار 
000/100اخذ 

ریال خسارت

اخطار کتبی و اخذ 
ریال 000/150

خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی

غیبت غیرموجه در روزهاي عادي و عدم تعمیر اساسـی  31
ــزارش     ــه گ ــه ب ــا توج ــاه ب ــدت دوم ــوس بم ــع اتوب بموق

کارشناس فنی سازمان

اخطارکتبی واخذ 
ریال 000/100

خسارت

اخطار کتبی و اخذ 
ریال 000/200

خسارت

اخطار کتبی و 
000/300اخذ 

ریال خسارت

اخطار کتبی و اخذ 
ریال 000/400

خسارت

ارجاع به کمیته 
رسیدگی
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)شهرياتوبوسهاي(عمومیخودروهايرويبرتبلیغاتهزینهنرخ-)ط
گردیدخواهداخذومحاسبه) 2-ط-29(و) 1-ط-29( جداولاساسبرخودروهايازخارجوداخلدرتبلیغاتهزینهنرخ

)1-ط–29( جدول
یک سالهنرخ اجاره شش ماهنرخ اجاره سه ماهنرخ اجاره یک ماهنرخ اجاره شرح خدماتردیف

ریال000/00/6ریال000/750/2ریال000/800/1ریال000/750اجاره بهاي تبلیغات در  پشت اتوبوس1
ریال000/800/1ریال000/100/1ریال000/580ریال000/210پشت مینی بوساجاره بهاي تبلیغات در  2
ریال000/000/24ریال000/00/15ریال000/30/9ریال000/500/3اجاره بهاي تبلیغات در  بدنه اتوبوس3
ریال000/000/6ریال000/500/3ریال000/800/1ریال000/650اجاره بهاي تبلیغات در  بدنه مینی بوس4

)2-ط–29( جدول
هزینه خدماتشرح خدماتردیفهزینه خدماتشرح خدماتردیف

ریال000/750اتوبوسعقبشیشهدرتبلیغاتاجرايبهاءاجاره6ریال000/100/1)ماهانه(اتوبوسداخلدربرچسببصورتتبلیغاتبهاءاجاره1

ریال000/000/12مینی بوسعقبشیشهدرتبلیغاتاجرايبهاءاجاره7ریال000/750)ماهه6( اتوبوسطرفیکدرتبلیغاتبهاءاجاره2

ریال000/210آفتابگیربرچسببصورتتبلیغاتاجرايبهاءاجاره8ریال000/000/12)سالهیک( اتوبوسطرفدریکتبلیغاتبهاءاجاره3

ریال000/2روزهرA٣و A۴کاغذ 9ریال000/470روزهراتوبوسبدنهتمامتبلیغاتاجرايبرايخوابهزینه4

یال000/500/2ماههرخیابانهادرمسافرسایبانجایگاههاياجاره10ریال000/370روزهرمینی بوسبدنهتمامتبلیغاتاجرايبرايخوابهزینه5
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زائیآمددرهايطرح-03ماده
:ايمنطقهتوازنومحلیعوارضاتوکشورشهرداریهايسازمانطرفازاعتبارتأمینصورتدرشهردراجراقابلزايدرآمدهايطرح
.می شودپرداختوتأمینسوخت،سیگار،گمرکاتعوارضتجمعمحلازوشهرداریهاسازمانطریقازاعتباراتبیشترکه3و2و1درجهشهرداریهاي)الف

ايمنطقهتوازنومحلیعوارضاتوشهرداریهاسازمانطرفازاعتبارتأمینصورتدرشهردراجراقابلزاییدرآمدهايطرح
شودمیپرداختوتأمین)سوختسیگارگمرکات(عوارضتجمعمحلازوشهرداریهاسازمانطریقازاعتباراتدرصد70تا60بهقریب6و 5، 4درجهيشهرداریها)ب
تجمیعاز محلوشهرداریهاسازمانطریقازعوارضتجمعمحلازوشهرداریهاسازمانطریقازاعتباراتدرصد40تا30بهقریبکه9و 8، 7درجهشهرداریهاي)ج

.شودمیپرداختنیزايمنطقهتوازنازوتأمین)سوختسیگارگمرکات(عوارض
تجمیعاز محلوشهرداریهاسازمانطریقازعوارضتجمعمحلازوشهرداریهاسازمانطریقازاعتباراتدرصد15تا5بهقریبکه12و 11، 10درجهشهرداریهاي)د

.شودمیپرداختنیزايمنطقهتوازنازوتأمین)سوختسیگارگمرکات(عوارض
متقاضیانبهفروشوتفکیکوکاربريتغییروزمینخرید)1
متقاضیانبهفروشوتجاريواحداحداث،زمینخرید)2
آالتماشیناجارهازحاصلدرآمدیاوآالتماشینخرید)3
و ماسهشنفروشازحاصلدرآمدایجادوماسهوشنکارخانهخرید)4
در حریم شهرطبیعیمنظرباگردشگريمناطقدرشهرداريبهمتعلقاراضیدرجشنهابهپذیراییتاالراجراي)5
االجاره ماهانهمالوسرقفلیفروشومغازهاحداثوتجاريومناسباراضیآنخریددادناجارهبهوکوچک محلیهايبازارچهاحداث)6
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باشدمیدفترواداريوتجاريواحدهايبهتبدیلقابلشهرداريامالكباقیماندهخیابان کشیطرحاجرايدرکهخیابانحاشیهاراضیاحداث)7
محالت،مسکنتعاونیهايشهركدربویژهشهرمنطقهچندیندرروزبازارچهاحداث)8
گردشگريوطبیعیمناظردرتوریستیهايمجتمعاحداث)9

آمدرفتپرومهمپارکهايازیکیدرپرندگانباغاحداث)10
ايمنطقهواهلیحیواناتانواعازکوچکوحشباغاحداث)11
شهربازياحداث)12
بارمیوه و ترهمیداناحداث)13
،دفتري اداري،تجاريهايمجتمعاحداث)14
پزشکانهايمجتمعو آپارتمانی،مسکونیهايمجتمعاحداث)15
آماده سازي شهرك ها در اراضی متعلق به شهرداري و یا اراضی بخش خصوصی ، دولتی )16
نمایشگاه هامحلبهمذکورمشاغلانتقالوهامجتمعدرامالكاتومبیلنمایشگاههاياحداث)17
توریستیهاياحداث مجتمع)18
...وهاجشن،اجتماعسالنهايوهاتاالراحداثیا پارکها یا اراضی حریم شهردررستوران-عروسیجشناحداث تاالر)19
.عوارض تفکیک که در موقعیت مناسب از نظر تجاري دارندازناشیشهرداريبهمتعلقاراضیوقطعاتتمامیدرتجاريسیساتتااحداث)20
آسفالتوماسهوشنبزرگهايکارگاهتجهیز)21
اداريامورخدماتشهرکهاياحداثبویژهکامپیوتريخدماتایجاد)22
طبیعیمنظربامناطقدرتوریستیشهركاحداثوایجادبرايگذاريسرمایهازحمایت،توریستیهايشهركاحداث)23
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خودروبهرفاهی،مکانیکیخدماتکلیهباCNGبنزین و جایگاه احداث پمپ)24
حمل و نقل–شرکت ها –اداري –تجاري –تأسیسات بازرگانی ساماندهیطرح-شهر تجاريتأسیساتساماندهیطرح)25
کشتارگاه صنعتی به شهرداري تعلقبهتوجهبابهداشتیوبنديبستهگوشتفروشمرکزایجاد)26
انتفاعیغیرهايمدرسهایجادبامشارکتطرح)27
...وسازيآپارتمانپزشکانمراکزایجادهايطرح)28
، پالستیککاغذموادبازیافتکارخانه-کمپوستکارخانهداثحا)29
صنایعيربریهااکدرکارگاههاوصنعتیمراکزایجادطرح)30
مصالح ساختمانی-چمنزن–آالت جمع آوري زبالهماشین-کانتینرهازبالهپالستیکتولید)31

ايرایانه مکانیزمهايطریقازدرآمدافزایش-13ماده 
عوارض ،عوارض خدمات شهري ،اتومبیل ،شهرداري می تواند عوارض نوسازي یا سطح شهر)یک سال(معین زماندرشدهعوارضبموقعوصولجهتاتخاذ مکانیزم-1

بطریقاندنمودهتقسیطراعوارضاتکه پرداختعوارض پروانه کسب سالیانه و امثالهم را هم مانند قبض برق و آب به منازل شهروندان بفرستند یا براي مؤدیان ،تابلو 
.نمایندوصولتقسیطدفترچه

هاي محلی بویژه در خبرنامه هفتگی یا ماهانه متنشره شهرداري براي پرداخت عوارض به موقع گاهنامههاينامههفته،سیماوصدادرتبلیغات الزم-2
،تعصب به اداره نشان دهند ،و شهروندان را از خود بدانند شهرداريوشهرنمایندعملخودوظیفهبهشهرداريول عوارضاتوصومحاسبمأموریندر صورتی که -3

.اعطا نمایندآنهابهراعوارضازناشیافزایشوپاداش افزایش درآمد،شهرداري نیز در تعصب آنها 
عادالنهنهمآ،کرایهخدماتبهاء،عوارضاتوصولمحلازفقطکهشهرتوسعهبرايودهندترجیحراشهرزیباییوشهروندانعمومیحقوقکهشوندانتخابافرادي-4

.باشدمیپذیرامکانمصوبتعرفهطبققانونیو
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اعمال کنندحساببدمؤدیانبهراکرددیرجریمهوحسابخوشمؤدیانبهراآمدهتعرفهدرکههابدهیوعوارضبراي کلیهحسابیخوشتخفیفاعمال-5
عوارض پرداخت بموقعبه) راخودروصاحبان( مؤدیانتواندمیبیمهشرکتهايدریاوشهرداريدرآمدمأمورگماردنباشهربنزینپمپدرهااتومبیلساالنهعوارض-6

اتومبیل ترغیب نمایند
در صورت پرداختوارسالدفاتر،شرکتها،کسبهوبازاریانومنازلوخانهبهشهرداريتوسطقبوضسالآخرتاکندفراهمراامکانکهمالیهايسیستمطراحی-7

و مطالبه نمایندمحاسبهراکرددیرتأخیرصورتدروحسابیخوش
اعتبارعدم کفافوشهروندانومؤدیانبموقعپرداختعدمپروژهاجرايکنديدلیلکهشودنصبشهردارياجرايدستدرومهمپروژههرکناردرتابلوهائی-8

.می باشدمؤدیاناستنکافبدلیلتخصیصی
را به پرداختمردمزیباخطاطی،نقاشیترسیمیاشهروندانیاشهرداريبهمتعلقخالیاراضیدرکشیدیوارباهمچنینوامالكصاحباناجازهاخذباشهرداري-9

ترغیب و تشویق نمایندشهرداريطرهايدرو مشارکت عوارض
اجرايبرايازآنهاودعوترااستانیاشهرفکرخوشوآزمودهومتبحرکارشناساننمایددایرشهرداريساختماندرراگذارانسرمایهازحمایتفکراتاقشهرداري-10

.اهدبخوویارياستمداددرآمدافزایشوهزینه ها،کاهشپروژه هابهتر



ه|117 ح ف ص

علی وجدي قزلجیبابک رستم پور                                                                                                  
رئیس شوراي اسالمی شهر بوکانشهـردار بوکان                                                                                                                

می باشد که در صورتجلسه صفحه161و شش فصلتعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی شهرداري بوکان شامل 
.شوراي اسالمی شهر بوکان به تصویب رسید11/96/ 51مورخه  فوق العاده14شماره 

.اعتبار این تعرفه تا تصویب تعرفه براي سال آتی می باشد:نکته 


