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سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارضومستندات قانونی وضع عوارض
1346مصوب هاآیین نامه مالی شهرداري-

یی که به وسیله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل هاانواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه-30ماده 
. شودمیمنعکس گیرد در تعرفه مذکورمیصورت هاگردد یا هر تغییري که در نوع و میزان نرخ آنمییا بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب عنوان تعرفه عوارضشود، درج و هر می
1375ي بعدي مصوب هاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیههاوظایف و انتخابات شورا،قانون تشکیالت-

:در وظایف شوراي اسالمی شهر-71ماده 
.شودمیمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعالم تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست ع–16بند 

ي خدماتی و عمرانی مورد هالی به منظور تأمین بخشی از هزینههاي اهاتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدمیشوراي اسالمی شهر ) 27/8/1386اصالحی (-77ماده 
.نمایدنیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام 

را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند عنوان تعرفه عوارضتواند در هر مقطعی که وصول هر میوزیر کشور .یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است،عوارض–بند
. نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید

1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب -
در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هاوضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنبرايي اسالمی شهر و بخش هاشورا-1دبن-50ماده 

.هر سال براي اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی نمایند
:قانون برنامه پنجم توسعه کشور-

ي ملی و استانی، ایجاد هاي توسعه اي و سرمایه گذاريهامنظور ارتقاء نظام برنامه ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه فعالیتبه -181ماده 
و انتقال اختیارات اجرایی به هاي مدیریتی استانهاقاء توانمندي، توسعه متوازن مناطق، ارتهارعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتاي و منطقه–اي و بخشیهماهنگی بخشی، منطقه

.رسدمیوزیران ي الزم به تصویب هیأتهاو شاخصهارو تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکاهااستان
در غیر این صورت . توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی ساالنه کشور استهاهر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداري–181تبصره ذیل ماده 

.بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است
1391ات رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدم-

يهاپروانهصدورعوارضيهاهزینهپرداختازخودسکونتمحلشهردرومترمربعبیستویکصدتامفیدزیربنايبامسکونیواحدیکاحداثبرايقانوناینمشموالن-6ماده 
.بودنخواهدایثارگرانشاملتراکمبرمازادواعمالنیزمسکونیيهامجتمعاحداثدرمادهاینمفاد.باشندمیمعافبنیادمعرفیباباریکبراينوسازيوشهرداريعوارضساختمانی،
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:تعاریف
.استتوسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده هانامه مالی شهرداريآیین30عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده :عوارضتعرفه 

P: منظور از)P ( باشدمیي مستقیم هاقانون مالیات64سازمان امور اقتصادي و دارایی در اجراي ماده یا قیمت منطقه اي، ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبناي اعالم .
K:گرددمیتعیین اسالمی شهر با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورايي مختلف هادر تعرفهی است که ضریب.

. باشد میي الزم هاآشپزخانه و سرویس،شود و شامل اتاقمیی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته ساختمانعبارت است از:یک واحد مسکونی
.باشدمیي شهرهاشوراي عالی شهرسازي و معماري درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربري10/3/1389مصوبه مورخ تعاریف و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس 

:توجه
:رعایت شودبایستی .....ي عوارضی سال هاموارد ذیل در کلیه تعرفه

صورتی که ملکی در میدان یا چنانچه ملکی داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنین در .1
.حاسبه خواهد شدگردد ممیفلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب 

.عوارض را تعیین نمایدمبناي محاسبه تعرفهحداقل تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداري میشوراي شهر .2
رخ زمان وقوع پس از وصول جرائم ساختمانی به نهیأت عمومی دیوان عدالت اداري 3/2/85مورخ 48و همچنین دادنامه شماره 25/11/83مورخ 587با توجه به دادنامه شماره .3

.عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد،تخلف
.قانون شهرداري است77کمیسیون موضوع ماده ،و بهاي خدماتمرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض.4
.در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول استموضوع این تعرفه عوارض.5
گردد با میبینی بودجه سنواتی پیشیی که در قوانین هاو یا معافیت) 17/2/87پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (ي مصوب هامعافیتمربوط بهقوانین و مقررات .6

.گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بوداعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ قانون برنامه پنجم توسعه 181ذیل ماده تبصرهرعایت
شوراي،مالیاتیامورادارهتوسطآنابالغومنطقه ايقیمتهايتعییناز،بعدايمنطقهقیمتتعیینبرايکارشناسینظرگرفتنقرارمبناو46مادهموضوعمستقیممالیاتهايقانوناصالحبهعنایتبا.7

)ايمنطقهقیمتبهمربوطضرایبکاهشوتغییربهنسبتشهراسالمی p)راالزمگیريتصمیم96سالدرتابعهسازمانهايوبوکانشهرداريخدماتبهاءوعوارضتعرفهبندهاي الیحهوموادتمامیدر
.نباشدبیشترحاضردفترچهمحاسباتیمبلغازخدماتءبهاوعوارضصورتیکهنمودبهخواهدابالغشهرداريبهاجراءوجهتاتخاذ
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تك واحدیصورتبھاز نوع مسكوني ) احداث اعیاني(بنازیرعوارض -)٢-١(تعرفھ شماره 

ردی
ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضف

توضیحاتمحاسبه عوارض

بیش از یک ،اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه،منظور از واحد مسکونی تک واحدي:)1(بند P.٠/٧۵مربعمتر60ي بنازیرتا 1
واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب 

از نوع ) احداث اعیانی مسکونی(بنازیرگونه موارد نحوه محاسبه عوارض گردد و در اینمین
.ي مسکونی مالك عمل خواهد بودهامجتمع

با ) خارج از اعیانی(جکوزي ،سونا،احداث استخربرايدر صورت درخواست متقاضیان :)2(بند 
چنانچه قسمتی . باشدمیوصول قابل P.۵مربع متررعایت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر 

.گیردمیاز اعیانی براي این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار 
پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل راه،مساحت :)3(بند 

وضمناً پارکینگ وپیلوت جهت پارکینگ باهرمتراژي معاف ازپرداخت .گرددمیمحاسبه عوارض 
.عوارض می باشند

P.١مربعمتر100ي بنازیرتا 2

P5/1.مربعمتر150ي بنازیرتا 3
P.٢مربعمتر200ي بنازیرتا 4

P.٣مربعمتر300ي بنازیرتا 5

P.۴مربعمتر400ي بنازیرتا 6

P.۵مربعمتر500ي بنازیرتا 7

P.٧مربعمتر600ي بنازیرتا 8

مربع به متر600ي بنازیراز 9
P.٩باال

بودنخواهدعوارضدریافتمشمولحیاطدرسمتمترمربع3حداکثرمساحتبابهداشتیسرویس۴:بند
ونخواهدبودمشمول عوارضباشدمربعمتر40آنحداکثرمساحتاینکهبرمشروطبرزنت،چادر،ایرانتوسقففلزيوخرپایهخودروپاركبرايصرفاًحیاطدرسایبان۵:بند

)گرددنمیتلقیزیربناسیستمعملکرددرمذکورمعافیت(.شدخواهدصدارجاعمادهبهپارکینگاعیانیکلوبودهمترتخلف40ازبیش
نخواهدبودعوارضمشمولملکمالکیتمحدودهدرمترسانتی50آنبرآمدگیعرضحداکثرحیاطودربمنازلوروديسایبان۶:بند
غیره بصورت بهارخواب ومسکونی در پشت بام طبقات باالي ساختمان ایجاد فلزي وایرانت ستون فلزي وقوطی وهو به بعد که اخیراً باساز95الی92احداثی هاي جدیددرسال:7بند

..گردیده اند بصورت اسکلت فلزي وفاقد دیوار محصور باشدبصورت عوارض مسکونی سایبان یعنی با متراژ مسکونی منظور گردد
به نرخ روز وضریب مربوطه )موردتقاضاوقبلی باهم(کل عوارض،ربعدازرأي کمیسیون ماده صددرمحاسبه عوارض زیربناي مسکونی پروانه توسعه بنا، اصالح پروانه وپایانکا:8بند

. الزم به ذکراست که فقط پذیره هاي هم نوع کسرمی شوند.نیزبه نرخ روزمحاسبه وازهم کسرمی گردد)مجاز(محاسبه شده وعوارض زیربناي مسکونی قبلی 



٩

ی مسکونیھاو آپارتمانھاصدور پروانھ ساختمانی مجتمع) احداث اعیاني(بنازیرعوارض -) ٢-٢(تعرفھ شماره 
توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

یکی ي مسکونی اعیانی است که در هاو آپارتمانهامنظور از مجتمع:)1(بند میانگین سطح واحد. P.100/٢٠٠مربعمتر200ي بنازیرتا 1
.بیش از یک واحد مسکونی احداث گرددات طبقاز

راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ،مساحت :)2(بند 
وضمناً پارکینگ .گرددمیضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض 

.وپیلوت جهت پارکینگ باهرمتراژي معاف ازپرداخت عوارض می باشند
جکوزي ،سونا،احداث استخربرايدر صورت درخواست متقاضیان :)3(بند 

مربع متربا رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر ) خارج از اعیانی(
۴.P چنانچه قسمتی از اعیانی براي این منظور استفاده . باشدمیقابل وصول

.گیردمیشود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار ن

میانگین سطح واحد. P.100/۴٠٠مربعمتر400ي بنازیرتا 2

میانگین سطح واحد. P.100/۶٠٠مربعمتر600ي بنازیرتا 3

1500تا مربع متر600از 4
میانگین سطح واحد. P.100/١٠٠٠مربعمتر

میانگین سطح واحد. P.100/١٢٠٠مربعمتر3000تا 1500از 5

میانگین سطح واحد. P.100/١۵٠٠مربعمتر3000بیش از 6

.درمحاسبه میانگین سطح واحد،پارکینگ وانباري به عنوان واحد درنظرگرفته نمی شود:تبصره 



١٠

مربع از یك واحد تجاريمترعوارض پذیره یك -) ٢-٣(تعرفھ شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتعوارض

(عوارض پذیره در زیر زمین1
١٠

)()(١٢)١  hhll
p




به ازاي هر طبقه پایین تر از ،عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین:)1(بند 
.مربع محاسبه خواهد شدمترکمتر از عوارض پذیره زیرزمین براي هر % ٢٠زیرزمین 

عوارض متعلقه به ازاي ،در خصوص انباري متصل و یا مجزا یک واحد تجاري:)2(بند 
مربع مترعوارض یک % 25مربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل مترهر 

مربع معادل مترپذیره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به ازاي هر 
.باشدمیمربع پذیره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مترعوارض یک % ٢٠

عوارض پذیره % 70ي تجاري تا میزان مساحت قبل هادر صورت تجدید بنا:)3(بند 
.گیردمیمالك محاسبه قرار 

مدارك اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسیس شهرداري شامل حداقل دو :)4(بند 
قبوض آب، ،پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح:مورد از

از داخت مالیات سالیانه، پروانه تجاري مبنی بر تجاري بودن آنبرق، گاز، برگ پر
مراجع ذیصالح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت 

اي نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداري وجود هر یک از هیچ عوارض و یا جریمه
همچنین عوارض این مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جریمه و 

.ي قبل مشخص خواهد نمودهاسال

(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
(به باال

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
درصد خیابان 60مجاز پس از رأي ابقاء ماده صد تجاري  در کوچه ها احداث شده باشد براي محاسبه عوارض تجاري آن قیمت منطقه اي بصورت درصورتی که بصورت غیر: 5بند

) در صورتی از دو یا چند خیابان منشعب شده باشد گران ترین معبر در نظر گرفته می شود ( منشعب از آن د نظر گرفته می شود 
بازسازه ستون فلزي وایرانت فلزي وسقف خیرأبه بعد بدون مجوز قانونی پس از رأي  ابقاء واخذ جریمه کمیسیون ماده صد وا68احداثی هاي جدید وتغییرات که از سال :6بند 

حاسبه می گرددکاذب اقدام به احداث مغازه وواحد تجاري می نمایند بصورت ضوابط تجاري برخورد و مانند جدول  فوق باضوابط تجاري م



١١

.

مربع از چند واحد تجاريمترعوارض پذیره یك -)٢-٤(تعرفھ شماره 

عنوان تعرفه ردیف
توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعوارض

(در زیرزمین1
١٠

)()(
١٠

١٢)١  hhlln
p




که ورودي آنهاواقع ،سراي و امثالهم،ي تجاري مانند پاساژ، تیمچههادرمحاسبه عوارض پذیره مجمتع:)1(بند 
برمعبراصلی بوده براساس ارزش دارایی معبراصلی وسایرواحدهاي تجاري که فاقدورودي برمعبر اصلی می 

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

ضمنا در صورتیمه از لحاظ فرمولبندي سیستمی نتوانیم دو قیمت منطقه اي مجزا را وارد کنیم بصورت عمق 
متر به عنوان عمق اول با ارزش معبر اصلی و بقیه واحدهاي تجاري واقع در 10یعنی تا عمق ( تعریف شود

.)درصد ارزش معبر اصلی محاسبه می شود50نوان عمق دوم برابر پاساژ به ع
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 مشمول میامتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت 
. ض پذیره نخواهد بودعوار
عوارض پذیره مالك محاسبه قرار % 70ي تجاري تا میزان مساحت قبل هادر صورت تجدید بنا:)3(بند 
.گیردمی

درخصوص انباري متصل و یا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري :)4(بند 
عوارض یک مترمربع پذیره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري % 25متصل به واحد تجاري معادل

.باشدمیعوارض یک مترمربع پذیره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول % 20مربع معادل متربه ازاء هر 
راه پله وآسانسور،پله برقی، رمپ معلولین،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیووراه روتجاري بصورت : 5بند 

p1 پارکینگ وپیلوت جهت پارکینگ با هرمتراژي معاف ازعوارض می باشند-2محاسبه می گردد.
رأي درمحاسبه عوارض زیربناي مسکونی پروانه توسعه بنا، اصالح پروانه وپایانکاربعداز:6بند 

به نرخ روز وضریب مربوطه محاسبه شده )موردتقاضاوقبلی باهم(کمیسیون ماده صد،عوارض کل 
الزم به ذکراست .نیزبه نرخ روزمحاسبه وازهم کسرمی گردد)مجاز(وعوارض زیربناي مسکونی قبلی 

که فقط پذیره هاي هم نوع کسرمی شوند

(در همکف2
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)()(
١٠

٣٠)١  hhlln
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(در طبقه اول3
١٠

)()(
١٠

١٢)١  hhlln
p




(در طبقه دوم4
١٠
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١٠

٨)١  hhlln
p




در طبقه سوم به 5
(باال

١٠
)()(

١٠
١(۵  hhlln

p




بالکن (نیم طبقه 6
()داخل مغازه

١٠
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١٠
١(۵  hhlln

p




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



١٢

 .

عوارض پذیره اداري-) ٢-٥(تعرفھ شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضردیف
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 
راه وراه پله وآسانسور،پله برقی، رمپ معلولین،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیو: 2بند
جهت پارکینگ با پارکینگ وپیلوت-2گردد محاسبه میp1بصورت اداريرو

.هرمتراژي معاف ازعوارض می باشند
فضاهاي جنبی وارتباطی مانندانباري ،موتورخانه وتأسیسات ،نگهبانی : 3بند

.محاسبه می گردد١٠pبصورت وسرایداري

.صدورپروانه ساختمانی برابر عوارض پذیره اداري محاسبه ووصول می گرددجهت ساختمان هاي نظامی وانتظامی پذیره درمحاسبه : تبصره 



١٣

وکارگاھیي صنعتيھاعوارض پذیره واحد-) ٢-٦(تعرفھ شماره 
توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

مربعمتربه ازاي هر P.٢٠ي صنعتیهاعوارض پذیره واحد١

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

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

.دارد ي صنعتی مطابق با این تعرفه قابلیت ایصالهاواحد
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

راه پله وآسانسور،پله برقی، رمپ معلولین،راه پله بام :3بند
محاسبه p1بصورت صنعتی وکارگاهیراه روووآسانسور،داکت وپاسیو

جهت پارکینگ با هرمتراژي معاف پارکینگ وپیلوت-2گردد می
.ازعوارض می باشند

فضاهاي جنبی وارتباطی مانندانباري ،موتورخانه وتأسیسات :4بند
.محاسبه می گردد١٠p،نگهبانی وسرایداري بصورت 



١٤

ھاو اماکن گردشگری و مسافرخانھھاھتلبرايعوارض پذیره صدور پروانھ و یا صدور مجوز -) ٢-٧(تعرفھ شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتعوارض

عوارض پذیره صدور پروانه و یا 
و اماکن هاهتلبرايصدور مجوز 

به هاگردشگري و مسافرخانه
مربعمترازاي هر 

٢٠.P

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

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

عوارض ناشی از تغییر کاربري و ،15/8/1384لت مصوب از مقررات مالی دو
برداري توسط بهرهفروش تراکم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع 

با تقاضاي سازمان (گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد مایهسر
)گردشگري

ي هاعوارض فضا، با توجه به لزوم حمایت از صنعت گردشگري:)3(بند 
. تجاري داخل ساختمان اصلی هتل برابر این تعرفه خواهد بود

راه پله وآسانسور،پله برقی، رمپ معلولین،راه پله بام وآسانسور،داکت :4بند
جهت پارکینگ پارکینگ وپیلوت-2گردد محاسبه میp1راه رو بصورت ووپاسیو

.با هرمتراژي معاف ازعوارض می باشند

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

ي تجاري خارج از هافضا
P.٣٠ساختمان اصلی هتل



١٥

عوارض پذیره تأسیسات شھری-) ٢-٨(تعرفھ شماره 

--هجایگابنزینپمپپذیرهتعرفھ عوارض CNGغیرهوکارواش-انبارانواع-سردخانھ--استخرھا-عمومیگرمابھ-نانوایی.
انباري وغیرهسایرتأسیساتمحل ادارهمحوطه فضايبه ازاءیک مترمربع(میزان عوارضمحل عرضهنوع فعالیت یاواحدخدماتموضوع

نمساحت ساختما(عرضهمحلCNGوبنزینپمپجایگاه1
)قرارداردآندرهاپمپکه

٢٠P٢P۴PP5./P١

دوشعرضهمحلاستخر،سونا،گرمابه،کارواش،نانوایی2
جکوزي،استخر،سونا،گرمابه،

١۵P٢P۴PP5./P١

انبارسیمان،گچ،مصالح 3
ساختمان،انبارکشاورزي

١٠P١P۴PP5./P١وانبارمحصوالتاقالمنگهداريمحل

۵P٢PP4P5./P١زیرساختمحلسردخانه بامصالح غیرسوله4

انبارهاي بزرگ سردخانه بامصالح 5
فلزي وبتونی

۵P٢PP4P5./P١زیرساختمحل

P5٢P۴PP5./P١زیرساختمحلپرورش ماهی ودام وطیور6

۵P٢P۴PP5./P١زیرساختمحلگلخانه7

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

1

تأسیسات و تجهیزات شهري 
، پست مانند منبع آب

، پست ، پست گازترانسفورماتور
هاي آب و ، تصفیه خانهمخابرات

هاي برق و ، دکلفاضالب
هاي و کلیه دکل) BTS(مخابرات 

ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به 
مربعمترازاي هر 

٢٠.P-



١٦

مربوطهتجاريپذیرهوعوارضمحسوبدارندتجاريراوبازرگانیوستددادجنبهکهوغیرهروغنعرضهمحل،روغنتعویضقبیلازجانبیتاسیساتCNGووگازوئیلبنزینپمپجایگاهدر:١تبصره
.شدخواهدودریافتمحاسبه
مربوطهجریمهبرعالوهشهرداریهاصدقانونمادهکمیسیونتوسطوجریمهابقابهرأيچنانچهتقسیماثربرمساحتافزایشبدونتجاريواحدهايمجوزتعدادبدونافزایشصورتدر:٢تبصره
کارشناسانطرفازکهتقسیمازبعدتجاريواحدهايروزسرقفلیکارشناسیتقسیم وارزشازقبلتجاريواحدروزسرقفلیکارشناسیارزشتفاوتدرصدپنج5مبنايبرنیزمغازهتقسیمعوارض
.شدخواهدودریافتشودمحاسبهمیوبرآوردتعیینذیصالح
.شودنمیعوارضمشمولمکانهاایندراحداثیهاينمازخانهوبهداشتیسرویسهاي: ٣تبصره

ورزشي، فرھنگي، ھنري، ، ي آموزشيھاعوارض صدور پروانھ ساختماني واحد-)٢-٩(تعرفھ شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

اخذ پروانه ساختمانی بر برايو مراکز آموزشی غیرانتفاعی هاآموزشگاه:)1(بند P.١٠زیرزمیندر 1
مراکز آموزشی و پرورشی ،قانون اصالحی تأسیس و اداره مدارس19اساس ماده 

ترجیحات و کلیه ،برخورداري از تخفیفاتدر 1387/5/16غیردولتی مصوب 
. ي مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستندهامعافیت

موضوع (اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف ،هاامامزاده،هامساجد، تکایا، حسینیه:)2(بند 
رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد 25/5/1389مورخ234991/89نامه شماره 

چنانچه . باشندمیاز پرداخت عوارض معاف ) مصوب(در حد ضوابط طرح تفصیلی ) کشور
متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی هیأت امناي مراکز فوق بجز تکایا

مربع از پرداخت عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق متر...ي تجاري باشند تا هاواحد
.گرددمیتعرفه تجاري عمل 

راه رو وراه پله وآسانسور،پله برقی، رمپ معلولین،راه پله بام وآسانسور،داکت وپاسیو:3بند
جهت پارکینگ با هرمتراژي معاف پارکینگ وپیلوت-2گردد محاسبه میp1بصورت 

.ازعوارض می باشند

P.٢٠در همکف2

P.١۵در طبقه اول3
P.١٠در طبقه دوم4

P.٨درطبقه سوم به باال5



١٧

ی ھاواحد،خدماتی،دفاتراسنادرسمی،شرکتھای خصوصی،دفاترخدمات الکترونیک،دفاتر مھندسی، دفاتر بیمھ،عوارض صدور پروانھ ساختمانی -)٢-١٠(تعرفھ شماره 
و حرف وابستھھاداروخانھ،سونوگرافی،ھارادیولوژیست،سنجیبینایی،دندانپزشکی،پزشکانروان،مطب پزشکان

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتعوارض

P15.در زیرزمین1

راه پله وآسانسور،پله برقی، رمپ معلولین،راه پله بام وآسانسور،داکت 
جهت پارکینگ وپیلوت-2گردد محاسبه میp1راه رو بصورت ووپاسیو

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

.محاسبه می گرددp4عالوه 

P.٢٢در همکف2

P.٢٠از طبقه اول 3

P16.طبقه دوم4
P15.طبقه سوم به باال5

انباري در زیر زمین یا همکف و6
درصد تعرفه مصوب50دیگر طبقاتنیم طبقه و



١٨

عوارض صدور مجوز احصار-) ٢-١١(تعرفھ شماره

عنوان تعرفه عوارضردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
عوارض

توضیحات

1

عوارض صدور مجوز 
احصار در مورد اراضی 
واقع در  حریم شهر به 

ازاء  هرمترطول

۴.P که از
حداقل

یال ر000،60
کمتر نباشد 

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

وازین شهرسازي باشد، کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا م
ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار دهد نهایتتواند به مالک اخطار شهرداري با تصویب شوراي شهر می

و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد 
وب شورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصشهرداري می

شهرسازي هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالک یا متولی و یا 
شود در متصدي موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می

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

کمیسیون رفع يهائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراصورت حساب. ارجاع خواهد شد77
قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات در حکم سند 77اختالف مذکور در ماده 

از ".بگذارداري اجرائیه صادر و به مورد اجرااجراي اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرد
. شمول این تعرفه مستثنی است

ط طرح تفصیلی شهر خواهد احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضواببرايارتفاع مجاز ): 2(بند 
)و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نمایددیوار ارتفاعشهرداري مکلف است . (بود
میضروريکاربريحفظقانون1ماده1تبصرهوکمیسیونزیربناییامورکارگروهمجوزارائهشهرحریمدر:3بند
.باشد



١٩

ي مسكوني، تجاري، اداري و غیرهھاپاركینگ براي واحدتامینعوارض -)٢-١٢(تعرفھ شماره 

ردی
ف

عنوان تعرفه 
عوارض

ماخذ و نحوه 
محاسبه 
عوارض

توضیحات

١

عوارض تامین 
پارکینگ براي 

ي مسکونی هاواحد
به ازاي هر 

مربعمتر

٣٠.P

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

:پروانه ساختمانی صادر نماید، بدون تأمین پارکینگ) ديهاي هاي فنی طرحهایا کمیته5ي ماده هاکمیسیون(قانونی 
.متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد45السیر به عرض ي سریعهاخیابانساختمان در بر .1
متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو 20ي به عرض هامتري تقاطع خیابانساختمان در فاصله یکصد.2

.نداشته باشد
ارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پ.3

.نداده است
.امکان عبور اتومبیل نباشد،یی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچههاساختمان 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 ايحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانهشهرداري موظف است درآمد:)4(بند 

.عمومی هزینه نماید
.باید متناسب باهزینه احداث پارکینگ توسط شهرداري در همان محل باشدKضریب:)5(بند 
ي عمومی هزینه هارا در براي احداث پارکینگي تامین نشدههامکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگهاشهرداري): 6(بند 

.نمایند
یا به دلیل کسر ارجاع داده می شوند100ساختمانی پرونده آنها به کمسیون ماده پایانکارساختمان هایی که براي صدور): 7(بند

مشمول پرداخت از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط یا حذف پاکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند
.جرائم کمسیون می گردند

2

عوارض تامین 
پارکینگ براي 

ي تجاري هاواحد
به ازاي هر 

مربعمتر

۵٠.P

3

عوارض تامین 
پارکینگ براي 

ي اداري به هاواحد
مربعمترازاي هر 

۶٠.P

4

عوارض تامین 
پارکینگ براي 

به هاسایر کاربري
مربعمترازاي هر 

۶٠.P



٢٠

تغییر كاربريعوارض-)٢-١٣(تعرفھ شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

ي مصوب شهري یا با درخواست مالک در هاامالکی که بر اساس طرح:)1(بند عوارض تغییر کاربري اراضی
مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربري یابد این عوارض اخذ ،5کمیسیون ماده 

. خواهد شد
مصوبه ابقاء یا تثبیت 5هر گونه ابقاء کاربري اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده :)2(بند 

گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول صادر می
. گرددمیاربري نپرداخت عوارض تغییر ک

P.١٠فضاي سبز به مسکونی1

P.١٢مسکونی به تجاري2

P.١۵سایر کاربري ها به تجاري3

سایر کاربري ها به هر نوع 4
P.٧کاربري دیگر



٢١

در کاربری غیر مرتبطبرداریبھرهعوارض -) ٢-١٤(تعرفھ شماره 

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

K.P.Sبرداري در کاربري غیر مرتبطبهرهعوارض 

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

)آن احداثی دو برابر میگردد

حین صدورپروانهمازاد بر تراکمتعرفه عوارض 
عنوان تعرفه عوارض ونوع ردیف

استفاده
درطبقات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

چهارم وباالترزیرزمین ،همکف،اول،دوم وسوم

P.٧P١٠مسکونی1

P.١۵P٢٠تجاري2

١٠P١۵.Pخدماتی وسایر3



٢٢

پایانکار صدور حین پایھتراكممازاد بر عوارض -)٢-١٥(تعرفھ شماره 

عنوان تعرفه عوارض ردیف
ونوع استفاده

ماخذ و نحوه محاسبه 
درطبقات عوارض

زیرزمین 
،همکف،اول،دوم وسوم

توضیحاتچهارم وباالتر

P20٢۵.P.مسکونی1

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

:باشدشرح ذیل میبه 

سطح اشغال تراکم 
)درصد(

تراکم پایه 
)درصد(

تراکم مازاد تا سقف 
بینی شده در طرح پیش

)درصد(

۶٠١٢٠متوسط

پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح ، راهمساحت پارکینگ: )2(بند 
. گرددمیامل محاسبه عوارض تفصیلی ش

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

.باشدمیهر شهر 
5بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده عوارض مازاد بر تراکم پیش** 

.وصول می گردد100یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 

PP45.٣۵تجاري2

P.P٣٠.٢۵خدماتی وسایر3

.شدخواهدمنظورتراکمجزوکالًآنازوبیشمحاسبهتراکمجزوآندرصد50باشدعقبهدرقسمتمغازهنصفتادرصورتیکهتجاريطبقهنیممساحت:3بند
.بودخواهدپارکینگکسرمشمولباشدمغازهمساحتدرصد70ازبیشتجاريطبقهنیممساحتصورتیکهدر:4بند



٢٣

عوارض تمدید پروانھ ساختماني-)٢-١٦(تعرفھ شماره 

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارض
توضیحاتعوارض

عوارض تمدید 
پروانه ساختمانی

بر اساس تباصر 
مندرج در 
توضیحات

افرادی کھ بعد از اتمام مھلت برای. ... نحوه تمدید پروانھ ھاي ساختماني اعم از مسكوني؛ تجاري؛ اداري؛ بھداشتي؛ آموزشي و :توضیحات
سال پنجم (و برای بار دوم % ١٥) سال چھارم ( اقدام بھ تمدید نمایند مشمول پرداخت عوارض مجدد برای بار اول ) سھ سال( مندرج در پروانھ 

.خواھند بود) یعنی تفاضل عوارض متعلقھ بر اساس روز با عوارض پرداخت شده قبلی(مابھ التفاوت عوارض % ٢٥) 
در صورتی کھ ھزینھ تمدید پروانھ بھ قیمت روز کمتر از پرداخت قبلی و یا برابر ھزینھ قبلی باشد برای تمدید بار اول مبلغ :١تبصره 

لایر در غیر اینصورت ھزینھ ھا برابر ماده فوق اعمال خواھد شد و در صورتی کھ مالکین ٠٠٠/٠٠٠/٢دوم مبلغلایر و برای ٠٠٠/٠٠٠/١
.بار اول مراجعھ ننمایند بار دوم ھزینھ تمدید بار اول و دوم نیز جمعاً اخذ خواھد شدجھت تمدید

تاریخ تمدید پروانھ از ابتدای اتمام مھلت پروانھ ساختمانی و یا اتمام مھلت آخرین تمدید منظور خواھد شد بنا براین سپری شدن ) الف:٢تبصره 
.تاریخ تمدید مانع تمدید نخواھد بود

رض تمدید پروانھ اعم از اینکھ مالکین قبل از انضاء آن برای دریافت تمدید و یا بھ منظور دریافت پایانکار ساختمانی مراجعھ نمایند درعوا) ب
صورت سپری شدن مھلت مراجعھ برای تمدید یا برای دریافت پایانکار ساختمانی ضمن اینکھ ارزش معامالتی زمان مراجعھ برای تمدید و یا 

.اب مالک عمل خواھد بود ھزینھ تمدید در زمان پایانکار نیز اخذ میگرددتسویھ حس
از ھر ملکی قابل اخذ است محاسبھ .. سھم خدمات ، تفکیک و ( عوارضی کھ برابر قانون فقط برای یک بار . در اخذ مابھ التفاوت عوارض:الف

.محاسبھ می باشند) بنا(نمی شود بلکھ فقط عوارض احداثی 
و پروانھ پروانھ قبلی را باطل و باید . شھرداری مجاز بھ تمدید پروانھ نمی باشد ) پنج سال(صورت انقضای مھلت قانونی پروانھ در :ب

الزم بھ ذکر است عوارض عرصھ از جملھ ھزینھ تفکیک ،. جدیدی با اخذ مابھ التفاوت عوارض پروانھ جدید با پروانھ قبلی صادر خواھد شد
و مشمول عوارض مابھ . فقط برای یکبار وصول می شود) در صورت عدم تغییر در مساحت و ابعاد زمین( خدمات آماده سازی کسری تراکم ، 

.التفاوت نخواھد گردید
.قانون نوسازی و عمران خواھد بود٢٩ماده ٢در صورتی کھ ساختمان مورد نظر در میادین و معابر اصلی شھر باشند اخذ عوارض برابر تبصره :ج
دو یا چند طبقھ آن کامل و بقیھ ھمچنان نیمھ تمام بماند مالک می تواند با طی ) اتمام پنج سال (در صورتیکھ ساختمان چند طبقھ در مھلت قانونی پروانھ با احتساب دو بار تمدید :د

ھ طبقات برابر ضوابط شھرسازی با داشتن نقشھ و تایید آن از طرف مھندس مراحل قانونی و تائید مھندس ناظر برای طبقات احداث شده پایانکار درخواست و برای احداث ادام
.ناظر و تایید استحکام بنا بایستی با پرداخت عوارض پروانھ مجدد اخذ نماید

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:1تبصره
.محاسبه می باشند) بنا(احداثی 
اختمانی جدید نماید در صورتی که نقشه هاي مربوط به پروانه باطل شده قبلی مطابق در صورتی که مالک اقدام به اخذ پروانه س) پنج سال(بعد از اتمام مهلت قانونی :2تبصره

مهر و تایید سازمان نظام مهندسی موازین و قوانین معماري و شهرسازي و طرح جامع و تفضیلی باشد نیازي به تهیه نقشه مجدد نبوده و در صورتی که نقشه هاي قبلی ممهور به 
.قبول می باشدباشد از سوي شهرداري مورد



٢٤

آمدگي مشرف بھ معابرپیشعوارض -)٢-١٧(تعرفھ شماره 

عنوان تعرفه عوارضردیف
ماخذ و نحوه 

محاسبه 
عوارض

توضیحات

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

بناي مفید مورد صورت روبسته و زیرآمدگی در معبر عمومی، بهکه پیشدر صورتی-1
که جزو هاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی قرار گیرد، عالوه بر ایناستفاده واحد

آمدگی از هر مترمربع پیش. زیربناي مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد
که از  قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول مشروط بر اینرابر این تعرفه ب

. خواهد گردید
صورت بناي هاي جانبی باشد ولی بهصورت روبسته و داراي دیوارآمدگی بهاگر پیش-2

که جزو زیربناي عالوه بر این) صورت بالکنصرفاً به(غیرمفید مورد استفاده قرار گیرد 
% 50آمدگی الص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع پیشناخ

. بند یک وصول خواهد شد
فقط معادل ) تراس(هاي جانبی باشد صورت روباز و فاقد دیوارآمدگی بهچنانچه پیش-3

. بند یک وصول خواهد شد% 50
بان مورد استفاده قرار صورت سایهآمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بهچنانچه پیش: بند

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

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

P.٢٠ي تجاريهادر واحد1

P.١۵ي اداري و صنعتیهادر واحد2

P.١٠ي مسکونیهادر واحد3

4
،ورزشی،هنري،ي فرهنگیهادر واحد
پزشکی و ،بهداشتی درمانی،آموزشی

غیره
١۵.P



٢٥

ی توسعھ شھریھاعوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح–)٢-١٨(شماره تعرفھ 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

1
براي امالکی که پس از 
تعریض در بر معبر قرار 

گیرندمی

× ٢×P.١٠×متراژ عرصه 
)عرض معبر جدید-عرض معبر قدیم(

زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل :)1(بند 
. باشدمیو همچنین  درخواست مالک )انجام معامله(وانتقال 

قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد ،امالکی که در اثر تعریض معبر:)2(بند 
تواند عوارض موضوع این تعرفه را در مقابل میدراین حالت شهرداري 

.مطالبات مالک تهاتر نماید
ي توسعه شهري امکان استفاده هاچنانچه مالک برابر ضوابط طرح): 3(بند 

مشمول پرداخت این عوارض نخواهد ،از موقعیت جدید را نداشته باشد
.بود

،شوندمیي بعدي واقع هاامالکی که پس از اجراي طرح در جبهه:)4(بند 
و تا عمق درصد 5، عرض معبرجدیدمتري از 50تا عمق ،دراین صورت

از عوارض موضوع این تعرفه درصد 2، عرض معبرجدیدمتري از 100
.محاسبه و وصول شود

چنانچه ملکی که در بر معابر و خیابانها واقع است و توسط مالک : )5(بند 
خریداري و به ملک خود الحاق ) پشت جبهه و یا بر هاي آن ( همجوار 

درصد از عوارض موضوع این تعرفه 10، نماید در این حالت حق تشرف 
.دخواهد شمحاسبه و وصول 

A : طول یا عرض ملک(ضریبی از برملک(
لک درمسیرتعرض براساس مچنانکه مالکی ادعاي غرامت براي :6بند

کارشناسی نمایدشهرداري نیزمی تواند مبناي حق تشرف قیمت
.نماییدباقیمانده ملک اخذازراارزش کارشناسی روز%25را

2
براي امالکی که پس از 

اجراي طرح داراي باقیمانده 
هستند

عرض معبر(× ٢×P.٨×متراژ عرصه باقیمانده
)عرض معبر جدید-قدیم

3

نشینی امالکی که عقب
ندارند ولی معبر مشرف به 

یعنی (شودمیملک تعریض 
یک طرف عقب نشینی 
داردوطرف مقابل عقب 

)نشینی ندارد

-عرض معبر قدیم(× ٢×P10.×متراژ عرصه
)عرض معبر جدید



٢٦

پروانھ ساختمانيی توسعھ شھری ومفاد ھاطرحعوارض اضافھ ارتفاع مغایر با ضوابط -)٢-١٩(تعرفھ شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضموارد شمولردیف

اختالف ارتفاع احداثی با ×سطح بنا ×(P.٣÷ارتفاع مجازمسکونی1
)ارتفاع مجاز

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

توسط کمیسیون بناصورت ابقاء درصرفاً
.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
)مجازارتفاع 

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

هاپزشکی وسایرکاربري

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



٢٧

)احداث پل(عوارض صدور مجوز نصب -)٢-٢٠(تعرفھ 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

P.۴هاسایرکاربرياداري و4



٢٨

)آتش نشانی وفضای سبز(عوارض خدمات شھری-)٢-٢١(تعرفھ شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

وعرصهعوارض زیربنا کل %۵معادل آتش نشانی1
یا پایان کار ساختمانی توسط شهرداري این عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و:)1(بند 

.نشانی و یا فضاي سبز هزینه گردددر ارتباط با توسعه و تجهیز آتشوصول و صرفاً بایستی
.گرددمیحداکثر پنج درصد تعیین kضریب :)2(بند 
شود نیز وصول میصادر ءراي ابقا100یی که توسط کمسیون ماده هاعوارض فوق از بنا:)3(بند 

.نشانی و یا فضاي سبز هزینه گرددصرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتشو 
وعرصهعوارض زیربنا %۵معادل فضاي سبز2

)باشندميقانون نوسازی و عمران شھری ن٢ماده مشمولکھ ی یھاشھر(عوارض سطح شھر-)٢-٢٢(تعرفھ شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

مساحت اعیانی× اعیانیقیمت ×% 5/1عوارض اعیانی1

مساحت عرصه× ايقیمت منطقه×% 5/1عوارض عرصه2



٢٩

عوارض تفكیك و افراز عرصھ-) ٢-٢٣(تعرفھ شماره 

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

.توسط اداره ثبت اسنادوامالك سندثبتی صادروتفکیک گرددشهرداري برابرقانون نسبت به اخذحق تفکیک اقدام نماید147ماده

ماخذ و نحوه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمحاسبه عوارض

عوارض تفکیک عرصه با کاربري 1
P.١۵مربعمترمسکونی به ازاء هر 

ثبت اسناد و امالك کشور، سند قانون148و 147استناد مواد هکلیه امالکی که ب: )1(بند 
اند مشمول پرداخت دریافت و عوارض تفکیک وحقوق قانونی شهرداري را پرداخت ننموده

.باشندعوارض می
عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و : )2(بند

ارض مربوط هم قابل وصول یا پس از صدور رأي کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم، عو
. باشدمی

قانون شهرداري مصوب 101اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده : )3(بند 
اند، مشمول پرداخت عوارض مربع را تفکیک نمودهمتر500هاي باالي زمین28/1/1390

.تفکیک نخواهند بود
هاي کمتر از فقط مشمول زمینعوارض ذکر شده در این تعرفه به استثناء بند یک ): 4(بند 

.مربع خواهد بودمتر500

عوارض تفکیک عرصه با کاربري 2
P.٢۵تجاري به ازاء هر مترمربع

عوارض تفکیک عرصه با کاربري 3
P.٣٠صنعتی به ازاء هرمترمربع

عوارض تفکیک عرصه با کاربري 4
P.٣٠اداري و سایر به ازاء هرمترمربع

5
نصاب تفکیک براي کسري حد 

اراضی زیر نصاب تفکیکی 
مصوب

۴.P

طبق فرمول تفکیک عوارض افراز عرصه6
این تعرفه می باشد 



٣٠

کسب مشاغل و حرف خاصفصل سوم 
عوارض سالیانھ محل كسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي وغیر صنفی و مشاغل خاص-)٣-١(تعرفھ شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

١

عوارض سالیانه محل 
و کسب براي مشاغل

صنوف مشمول قانون 
نظام صنفی

%T  ×S.P× ضریب شغل

نوع شغل و میزان خدماتی که شهرداري بایستی به ضریب شغل بر اساس ): 1(بند 
.گرددها ارائه نماید تعیین میآن

هر شهرسازيبر اساس ضوابط حداقل مبناي محاسبه عوارض واحد کسبی : )2(بند 
.شودشهر تعیین می

.باشدضریب موقعیت ملک میS: )3(بند 
.باشدضریب مساحت واحد کسبی میT):4(بند 
مطب پزشکان، خدمات الکترونیک دولت، و منظور از مشاغل خاص اعم از ): 5(بند

.باشداسناد رسمی می
هاي سوخت مانند تجاري، ها واقع در جایگاهعوارض سالیانه سایر کاربري): 6(بند

.مطابق جداول مربوطه وصول خواهد شد... و 10خدماتی، پلیس به اضافه 

2

عوارض سالیانه محل 
غیر مشاغلفعایت براي 

مشمول قانون نظام 
صنفی

%T  ×S.P× ضریب شغل

3
عوارض سالیانه انباري 
مجزا از واحدکسبی و 

بالکن تجاري

ضریب × ضریب شغل
%٠٫۵*P*S×  مساحت

4

هاي عوارض جایگاه
سوخت متعلق یا در اجاره 

اشخاص حقیقی یا 
حقوقی

K*تعداد نازل

عوارض سالیانه بر محل 5
%T  ×S.P× ضریب شغلمشاغل خاصفعالیت 



٣١

الحسنھقرضو موسسات مالی و اعتباری وھاعوارض سالیانھ و حق افتتاح محل فعالیت بانک-) ٣-٢(تعرفھ شماره 

عوارض سالیانھ خدمات شھری–) ٣-٣(تعرفھ شماره

بیمھشرکتھایشعبوسرپرستی،دفاتر) ٣-٣-١(
ریا ل2000000مبلغ سالیانهبیمهشرکتهايمدیریتوسرپرستیعوارض-1
ریا ل2500000سالیانه مبلغ بیمهشعبنمایندگیعوارض-2

)ورزشیمجتمع-ورزشیمجموعھ(ورزشیسالنھایھاواستخرشھریخدماتسالیانھعوارض) ٣-٣-٢(
ریال5000000مبلغساالنهدولتیبخشهاياستخر
ریال5500000مبلغسالیانهخصوصیبخشهاياستخر

ریال2500000سالیانهخصوصیبخشورزشیسالنهاي
ریال5000000مبلغسالیانهدولتیبخشورزشیسالنهاي

شرکتھاوصنعتیوخدماتیاداریواحدھایشھریخدماتسالیانھعوارض(٣-٣-٣)
s=مساحت واحدتجاري p=قیمت منطقه اي)                    s×p=(عوارض سالیانه خدمات شهري

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

1
عوارض سالیانه محل فعالیت 

و موسسات مالی و هابانک
و قرض الحسنهاعتباري

۴*T*P
.باشدمیاعیانیمساحتT:)١(بند 
قانون مالیات بر ارزش 12ماده 11عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ): 2(بند

.باشدافزوده می

2
ها و عوارض حق افتتاح بانک

و موسسات مالی و اعتباري
قرض الحسنه

۵*٢*T*P



٣٢

درمانیومراکزپزشکانمطبشهريخدماتسالیانهعوارض) 4-3-3(

رسانیسوختجایگاههايشهريخدماتسالیانهعوارض) 5-3-3(

١تبصره .شودمیعرضهسوختیموادنوعیکیعنیمنظورهتکازمنظور:
٢تبصره .باشدمیتخفیف% 03مشمولاستشدهواقعشهرحریمداخلشهرويمحدودهازخارجدرکهجایگاههایی:

خودروفروشهاينمایندگیشهريخدماتسالیانهعوارض) 6-3-3(
ریال10000000نهساالسبکخودروفروشنمایندگی-1
ریال15000000ساالنهسنگینوسنگیننیمهخودروفروشنمایندگی-٢

باشدمیتخفیف50%مشمولشهرمحدودهازخارجهاينمایندگی:تبصره

ریال3000000دندانسازریال1200000دامپزشکوعمومیپزشکان
ریال4000000دندانپزشکریال4000000متخصصپزشکان
ریال1200000ماماییکارشناسریال5000000تخصصقفوپزشکان

ریال40000000بیمارستانریال6000000رادیولوژيآزمایشگاه
ریال5000000داروخانهریال1800000مراکزفزیوتراپی

ریال3000000داروخانه دامپزشکیریال3000000ادرمانگاهه

ریال5000000)گازیابنزین(منظورهتکرسانیسوختجایگاھھای
ریال7000000)گازوئیلوبنزین(منظورهدورسانیسوختجایگاھھای
ریال8000000)گازگازوئیلبنزین(منظورهسھرسانیسوختجایگاھھای



٣٣

برداريبهرهپروانهدرمندرجظرفیتحسببرهاکودكمهدشهريخدماتسالیانهعوارض)  7-3-3(

.باشدمیریال2500000مبلغرانندگیوراهنماییآموزشگاههايبرايشهريخدماتسالیانهعوارض
.ریال می باشد3000000،دولتپیشخواندفاتربرايریال و2500000مبلغ 10+پلیسدفاتربرايشهريخدماتسالیانهعوارض
.ریال می باشد2000000مبلغ غیرهوموسیقی،حسابداري،کامپیوتر،زبانآموزشگاههايکلیهشهريخدماتسالیانهعوارض

ریال1000000نفر50تا 
ریال1500000نفر50باالي 



٣٤

فصل چهارم 
اشخاص حقوقی 

)عمومی دولتی و غیر دولتی(



٣٥

الثبت اسناد رسمي و تنظیمي در دفاتر اسناد رسميحقعوارض -)٤-١(تعرفھ شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضردیف

الثبت اسناد رسمی حقعوارض 1
-الثبتحق% 8معادل و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی



٣٦

فصلی و دائمیفروشیھاو نمایشگاهھاعوارض غرفھ-)٤-٣(تعرفھ شماره 
توضیحاتمحاسبه عوارضماخذ و نحوهعنوان تعرفه عوارضردیف

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

.باشدمیشهرداري ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداري مجاز به وصول وثیقه مربوطه 
مأموران ،ریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بودمسئولیت وصول و وا:)2(بند 

توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان میوصول شهرداري 
باشند میمسئولین نمایشگاه مکلف به همکاري با مأمورین شهرداري ،وصولی اقدام نمایند

نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق تواند برابر آیینمیدر غیر این صورت شهرداري 
.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 



٣٧

حق نصب وتبلیغ درمعبرعوارض –)٤-٥(تعرفھ شماره 

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضنوع عوارضردیف

1
ي تبلیغاتی هاب تابلوصدور مجوز نص

به ازاي و خارج از ضوابط شهرسازي
مربعمترهر 

۵.P

قانون شهرداري و بند 92و ماده 55ماده 27به استناد بند :)1(تبصره
مورخ 551و همچنین دادنامه شماره هاقانون شورا71ماده 25
این عوارض قابل وصول ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري20/8/92

.است
ي هاوصول این عوارض  شامل ادارات دولتی و بیمارستان): 2(تبصره 

. دولتی نخواهد شد
.عوارض  صدور مجوز نصب براي یک بار قابل وصول است:)3(تبصره 
ي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به هاکلیه مالکین تابلو:)4(تبصره 

اخذ مجوز الزم از شهرداري اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداري 
ي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی هارأساً نسبت به جمع آوري تابلو

در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان . اقدام خواهد نمود
.مسئولیتی به عهده شهرداري نخواهد بود

برايمعرفی اماکن مربوطه و برايیی که صرفاً هاتابلو:)5(تبصره 
باشد از پرداخت عوارض  میa*bرسانی مطابق با استاندارد متراژ اطالع

.سالیانه معاف است

2
ي تبلیغاتی هاتابلوعوارض سالیانه 

خارج از ضوابط شهرسازيانور
)مربعمتر(

۴٠.P

P.٠/١٢)مربعمتر(برد نصب بیل3
ریال٣٠٠٠٠مربعمترروزانه هر 

ریال5000ورودي هر پالکارد  نصب پالکارد با مجوز شهرداري4
ریال2000روزانه هر متر  

ریال5000ورودي  شهرداريدیوار نویسی با مجوز 5
ریال3000مربع مترروزانه هر 

نصب داربست تبلیغاتی با مجوز 6
ریال25000مربع مترروزانه هر شهرداري

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

8
ي هاو استقرار خودروهاتبلیغات بانک

جوایز قرض الحسنه به منظور 
معابرتبلیغات در 

به ازاي هر دستگاه خودرو در هر دوره 
ریال5000000سه ماهه و کمتر از آن



٣٨

مپنجفصل 

مؤدیان خاص



٣٩

قطع اشجارعوارض-) ٥-١(تعرفھ شماره 

عنوان تعرفه ردیف
عوارض

ماخذ و نحوه 
توضیحاتمحاسبه عوارض

هزینه : الف1
نوع*سن*بنقطع اشجار

هااصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر"نامه قانون آیینواقعی از این تعرفه رعایتبه منظور استفهام): 1(بند 
.زامی استمجمع تشخیص مصلحت نظام ال1388مصوب "شوراي انقالب1359مصوب 

:توضیحات
ھا مصوب فضای سبز در شھراصالح قانون حفظ و گسترش "نامھ قانون بھ منظور استفھام واقعي از این تعرفھ رعایت آیین): ١(بند 

.مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است١٣٨٨مصوب " شورای انقالب١٣٥٩

.باشندمیمربوطهعوارضپرداختبهملزمزیرفرمولبرابرشهرسطحدرختانقطعصورتدر: بهاءخدمات

)ماه6درکارگریکحقوقمعادل(درختنگهداريقیمت×درختعمرمعادل= درختقطععوارض: اشجارقطعبراي
.کردقطعتوانمیزیرعوارضپرداختباشدباداشتهقرارشهرحریمیاوشهرمحدودهداخلکهاینبهبستهشهرحریمرشد رسیدهحدبهکهغیر مثمر درختان
نهال جدیددرهردو موردتعهدبه کاشتریال000/000/5حریم شهر ریال 000/000/25محدوده داخلاصلههرسانتیمتر50تابنمحیطبهدرخت-1
درهردوموردتعهدبه کاشت نهال جدید   ریال000/000/6حریم شهر ریال000/000/30محدوده داخلاصلههرسانتیمتر100تابنمحیطبهدرخت-2
درهردوموردتعهدبه کاشت نهال جدیدریال000/000/10حریم شهر ریال 000/000/35محدوده داخلاصلههرمتر1بیش از تابنمحیطبهدرخت-3

فرعی واصلیشوارعدرشدهقطعمثمردرختانبهگردندمیتفکیکهاشهرداريقانون101مادهاجرايدرشهرداريقانونیمجوزباکهباغاتی:2تبصره
.گیردمیتعلقعوارضزیرشرحبهدرختاصلههربهتفکیک شدهقطعاتبرايولیگیردنمیتعلقدرختقطععوارض
ریال    000/400اصلههرسانتیمتر30مثمر تا بن درخت-2ریال        000/150اصلههرسانتیمتر15مثمر تا بن یعنی محیطدرخت-1

ریال000/500اصلههرسانتیمتر30بااليمثمردرخت-3
تعداد بهتطبیقباغشناسنامهدرشدهشمارشدرختانباموجوددرختانتعدادشهرداريسبزفضايسازمانیاواحددرباغاتشناسنامهبهتوجهبا:3تبصره
:ذیلشرحبهمجازغیرشدهقطعتعدادبهوفوقعوارضموجود

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

درازاي هرفقره جابجایی مبلغ ده میلیون ریال بابت هزینه )به جاي قطع(به جابجایی درخت سانت درصورت رأي کمیسیون50دردرختان بامحیط بن زیر: 4تبصره 
.جابجایی وحفاري وترمیم معبرازمتقاضی اخذوعملیات جابجایی انجام خواهدشد



٤٠

ششمفصل 

بهاء خدمات عمومی



٤١

:توضیحات ومستندات

:1381مصوبفرهنگیواقتصادي،اجتماعیتوسعهسومبرنامهقانونازموادياصالحقانونقانون4ماده4بند) 1

گرددمیتعیینهزینه%)2( درصددوباشگاههاو،تاالرهامسافرخانهنپذیر،مهما،آپارتمانهتل،مهمانسرا،هتل،متلخدماتازدریافتیعوارض
1381مصوبفرهنگیواقتصادي،اجتماعیتوسعهسومبرنامهقانونازموادياصالحقانونقانون4ماده5بند) 2

گرددمیتعیینبلیطبهاي%)5( درصدپنجهواییو، دریاییریلی،زمینیوسایلباکشورداخلدردرمسافرشهريبروننقلوحملخدماتازدریافتیعوارض
1381مصوبفرهنگیواقتصادي،اجتماعیتوسعهسومبرنامهقانونازموادياصالحقانونقانون5ماده1تبصره)3

.گرددبعمومماعالوتصویبل بعدل براي اجرا در ساساهربهمن ماهتا پانزدهممی بایست حداکثر،محلیعوارضزایکنرخ هرافزایشیاومحلی جدیدوضع عوارض

1381مصوبوفرهنگیاقتصادي،اجتماعیتوسعهسومبرنامهقانونازموادياصالحقانونقانون5ماده2تبصره) 4
اصالح می شود»درصدیک«به عبارت 7/9/1347مصوب شهريعمرانونوسازيقانون) 2( مادهدرمندرج»هزاردرپنج« عبارت

1381وفرهنگی مصوباقتصادي،اجتماعیتوسعهسومبرنامهقانونازموادياصالحقانونقانون5ماده3تبصره)5
.گرددمیملغیشهرداریهابهوجوهیاعوارضازپرداختمعافیتیاتخفیفاعطايبهمربوطمقرراتوقوانین

: 81مصوبتوسعهسومبرنامهقانونازموارياصالحقانوناجرائینامهآئین1ماده2بند)6
انتخابوکشوراسالمیشوراهايانتخاباتووظایف،تشکیالتنونقادرمندرجمقرراترعایتباوقانون) 5( ماده) 1( تبصرهبه استنادکهاستعوارضی: محلیعوارض

.گرددمیوضعکشوراسالمیشوراهايتوسطآناجرایینامهآیینو1/3/1375مصوبشهرداران

،آپارتمان؛ مهمانسرا؛هتلمتل؛هتلخدماتدهندهارائهواحدهاي: 81مصوبتوسعهسومبرنامهقانونازموارياصالحقانوناجرائینامهآئین8ماده) 7
عوارضعنوانبهرا) 4( ماده) د(بندموضوع) هغیروغذا،اقامتقبیلاز(شدهارائهخدماتهزینه%) 2( درصددومکلفندباشگاههاوتاالرهامسافرخانه،پذیر،مهمان

کشوروزارتنامبهوجوهتمرکزحساببهراعوارض مزبورمکلفندشهرهاحریمازخارجدرمستقرمذکورواحدهاي. نمایندواریزمحلشهرداريحساببهواخذازمشتریان
. نمایندواریز،شودمیاعالمکشورمالیاتیامورسازمانتوسطکه) رکشوشهرداریهايسازمان(

.شوندمیقراردادهمشتریاناختیاردرمختلفمراسمبرگزاريجهتکههستندمکانهاییمادهایندرمذکورباشگاههايوتاالرهاازمنظور–تبصره



٤٢

تا شودمیدادهاجازهکشورکلشهرداریهايبه: توسعهچهارمبرنامهقانون) 156( مادهموضوعدولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانون73ماده) 8
صدورحالدر هرنمایددریافتورسدمیمربوطشهراسالمیشورايتصویببهشهردارپیشنهادبهکهدستورالعملیمطابقماههششوسیحداکثراقساطباراخودمطالبات

بودخواهدمؤديبدهیکلیهتأدیهبهموکولحسابمفاصا
صادرپروانه تغییرنقشهمعتبر،هايپروانهبنايتوسعهفضاهایایاجابجاییتغییراتبهنسبتساختمانیعملیاتشروععدمشرطبهمالکتقاضايصورتدر:نقشهتغییر)9

خواهدشد
می ذیربط اعالممراجعبهتصویروباطلپروانهنیزمکانیزهبصورتپروندهبهپیوستوآنابطالوصادرهپروانهاصلاخذبامالکتقاضايصورتدر:پروانهابطال) 10

گرددعودتمالکهايپرداختیمقرراتوضوابطرعایتباوگردد
مجري جدیدوناظرمعرفیوذیصالحمراجعومجريوناظرموافقتومقرراتوضوابطرعایتباومالکدرخواستصورتدر:مجريیاناظرمهندستعویض)11

.گرددمیصادرفوقمجوز

ازپسبروز خالف،یاساختمانیعملیاتادامهبراي(پروانهمهلتانقضايیاومعاملههرگونهبرايصادرهپروانهطبقساختمانیکاربهشروعصورتدر:خالفعدم) 12
گرددمیصادرخالفعدمنامبهجدیديگواهیرسیدگی،

.شودمیصادرشهرداريتوسط ساختمانیپایانکارگواهیناظرمهندسجانبازاجراصحتگواهیارائهوتخلفوجودعدموساختمانیعملیاتپایانصورتدر:پایانکار) 13

وامور اقتصاديادارهسوياز،ملکشدنواقعمحلوجغرافیاییمنطقههردرکهمعینیمبلغ:ساختمان یا زمینمنطقه ايارزشیادارائیمعامالتیارزش) 14
ساختمانوزمینمعامالتیارزش،دارداختیاردرکهمشخصیمعیارهاياساسبرسالههمهمحلداراییرهااد. میگرددمشخصوتعیینايمنطقهقیمتعنوانبه،محلدارایی

.داردمیاعالمذیربطکلیه دستگاههايبهرامراتبونمودهبرآوردموجودمعیارهايسایرگرفتننظردرباوجغرافیاییمنطقهومحلهردر) امجزصورتبه(را

.باشدمیعملمالكايمنطقهارزشنظرازبرگرانترینباشندمیبرچنددارايکهامالکی: 1تبصره

.قرار خواهد گرفتامالکی که در بر میادین اصلی شهر واقع بوده ارزش منطقه اي آنها بر اساس گرانترین خیابان منشعب از آن میدان مبناي محاسبات عوارضات :2تبصره
متري خیابان واقع شده اند و در صورتی که اقدام به احداث تجاري نمایند قیمت منطقه اي صرفا براي احداثی 60کمتر از و در عمق امالکی که داراي راه عبور مستقل نبوده)15

قیمت خیابان منشعب از آن منظور می گردد و جهت الباقی عوارضات قیمت منطقه اي معبر هم % 50) پذیره تجاري ، کسري پارکینگ تجاري و مازادبرتراکم تجاري(تجاري 
)ترمینال شاهین دژ منشعب خ بهشتی و خ مولويگذر پشت بانک رفاه کارگران مرکزي منشعب خ انقالب و گذرمانند(عرض بلوك مورد نظر 



٤٣

به شهرداري مراجعه نموده و از طرف شهرداري فاقد خالفی اعالم شده درسنوات قبلدر مواردي مالک جهت پرداخت عوارض خود:عوارضات اخذ نشده سنوات قبل )16
اما اینک با مراجعه مجدد و بازدید از ملک مشخص گردید که ملک عالوه بر پرداختی قبلی داراي عوارضات دیگري می باشد وقصوروخطایی ازطرف مؤدي انجام نشده است 

اخذ نشده را بنماید و جبران خسارت وارده که ناشی از قصور کارکنان شهرداري باشد با شهردار و کارمند خاطی شهرداري نمی تواند مجددا از ملک مذکور طلب عوارض
.خواهد بود

عه تغییر در ابعاد و اخذ عوارض از امالکی که داراي پایانکار می باشند و از زمان اخذ پایانکار تا روز مراج:ه صددما4عوارضات امالك داراي پایانکار برق و یا فیش تبصره )17
.مساحت ملک آنان رخ نداده باشد،اخذ عوارض تفکیک مغایر با ضوابط خواهد بود

مبناي محاسبه عوارض بر اساس تاریخ واریز عوارضات به روز خواهد بود نه بر اساس تاریخ مراجعه  و یا محاسبه فرم عوارض و یا صدور فیش :تاریخ مبناي محاسبه عوارض)18
محاسبه و اخذ 94ال عوارض مجدداً بر اساس تعرفه س94در صورت مراجعه در سال . مراجعه نموده اما نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننموده90مثالً اگر شحصی در سال (

) خواهد شد

و ، ربوطه را واریز کرده آن دسته از مؤدیانی که داراي بدهی عوارض پروانه ساخت و غیره بوده ولی اقدام به تسویه حساب ننموده اند و تنها مبلغ جزئی از عوارض م: تبصره 
به دستور ابالغیه استانداري وصول عوارض به روز می باشد ، لذا عوارض مجدداً به روز محاسبه و مابه پرونده بالتکلیف مانده و یا اقدام به طرح شکایت می نمایند با توجه 

.التفاوت اخذ خواهد شد
شهرداري به امالکی که بصورت اسناد عادي و ثبتی در مسیر تعریض واقع گردیده اند در صورت ادعاي خسارت به لحاظ اینکه تا کنون جهت پرداخت عوارضات : تبصره

.شدمراجعه ننموده اند کلیه عوارضات و جرائم قانونی مربوطه اعم از عوارضات احداثی و  حق تشرف و تفکیک بر مبناي ارزش کارشناسی روز میبا

و یا درخواست کاهش بناپروانهعوارضاستردادو نحوهساختمانیپروانهابطال-1ماده
:شدخواهدمستردمؤديبهماد ذیل مطابق)  از بابت هزینه خدمات(کسرکارمزد ازبعدوصولیعوارضو باطلزیرشرایطدرساختمانیانهپرو

% )10با کارمزد (باشد ننمودهاقدامپروانهدارايساختمانیعملیاتشروعبهنسبتجدیدجامعیاهاديطرحتصویبباتغییرکاربريزمانتالکما-1
حداکثرتا مبلغ ده میلیون ریال% )7با کارمزد (باشدشدهابطالقضاییمراجعطرفازنیساختماپروانه-2
حالهردر.نمایددرخواستراپرداختیعوارضاستردادوپروانهابطالومنصرفآناحداثازساختمانیپروانهصدورازبعدیاوپروانهصدورازقبلمؤديچنانچه-3

% )10با کارمزد (باشد و پروانه داراي اعتبار باشد گرفتهانجامنباید... وکنیپیازاعمساختمانیعملیاتگونههیچابطالهنگامدر
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با تأییدکهشودساختماناحداثادامهازمالکانصرافموجبکه....) وسوزيآتش،طوفان،زلزلهازناشی( يقهرومترقبهغیرحوادثاثردربنااحداثتوقف-4
)بدون کسر هرگونه کارمزد  (.شودمیمسترددریافتیعوارضکارمزدکسربدونذیصالحمراجعتوسطموضوع

م به تفکیک و ساخت و امالکی که براي آنها پروانه ساختمانی صادر شده است ولی در هنگام شروع عملیات ساخت و ساز توسط افراد سودجو عمالً با یک پروانه اقدا-5
صورت پروانه ساختمانی مربوطه از حیث انتفاع افتاده و  ضمن جلوگیري از ساخت و ساز هر دو احداثی پرونده را به کمیسیون ماده صد در این . ساز دو قطعه می نمایند

.ارجاع میگردد

کارمزد الباقی عوارض % 15غ  در صورت درخواست مودي مبنی بر کاهش بنا پس از صدور پروانه ساختمانی در صورتی که پروانه داراي اعتبار باشد شهرداري با کسر مبل-6
.ساختمانی سال اخذ پروانه مسترد خواهد شدپروانه

پرورشوآموزش% 5عوارض-2ماده
می گردد در حین صدور پروانه ساختمانی و اضافه ساخت بعد صدور راي ابقا و نوسازيتفکیک و پذیرهمشمولپرورشوآموزش% 5عوارض-
.آموزش و پروش نخواهند شد% 5مشمول کسري تراکم خدمات آماده سازي و کسري پارکینگ و مازاد بر تراکم-
.در شهرداري مامور به خدمت نماید) میزکار ، تلفن ، برق و سایر ملزومات (آموزش و پرورش براي وصول دقیق عوارض مربوطه یک نفر از پرسنل آن ادره را با کلیه نیازمندیها -

ارض مربوطه در صورت عدم تعین کارمند و یا مامور به وصول عوارضات توسط آموزش و پروش شهرداري ماهانه معادل حقوق یک کارمند شهرداري را از محل عو:1تبصره
. تامین و به حساب آن شهرداري واریز نماید

اراضی که براساس این قانون قانون شهرداري101ودهیاریهاي کشوربنددوم باتوجه به قانون اصالح مادهسازمان شهرداریها 17/8/95مورخ40620دراجراي نامه شماره:2تبصره 
.قانون تشکیل شوراهاي آموزش وپرورش نمی گردد)آموزش وپرورش%5(13ماده3تفکیک می شوندمشمول بند

المثنیو پایانکار ساختمانیپروانهصدور-3ماده
:باشدمیمقدورالمثنیپروانهصدورزیرحاالتدر

پس از طرح در کمیسیون ماده .حادثهوقوعشدنمحرزازبعدگرددمفقودملکیساختمانیپروانهدیگرمترقبهغیرحوادثسایروسوزيآتشوسرقتاثربرچنانچه-1
یا پایانکار صادرهریک فقره پروانهبرايریال0000030معادل کارمزددریافتالمثنی با همان اعتبار قبلی بایا پایانکارپروانهشهرداري و صدور راي آن کمیسیون  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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برداري از معبرعوارض بهره
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

اي دارئیارزش 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 منطقـه اي   50براي بار اول براي هـر متـر مربـع    همچنین ه برچیدن سد معبر با هزینه ایجاد کننده سد معبر نموده و شهرداري می تواند جهت رفع سد معبر اقدام ب. نماید
تعـداد دفعـات   ضـرب در  دارائـی  برابر قیمـت منطقـه اي   50اخذ تعهد محضري و جریمه هر بار یک متر مربع معادل صورت تکرار بادر . اخذ شودجریمه سد معبرعنوان بدارائی 

ایجاد سد معبر
برابر قیمت منطقه اي دارایی براي هـر مترمربـع   150براي مثال کسی که سه با ر مرتکب ایجاد سد معبر نموده است عالوه بر جریمه مرتبه اول و دوم  براي بار سوم جریمه معادل ( 

) جریمه پرداخت نماید
)تخریب و نوسازي(بناتجدیدعوارض-4ماده

فرسودهبافتدرساختمانهاواقعکلیهبنايتجدیدعوارض) الف
امالکی که  در بافت . استشدهمشخصتفضیلی،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 غرامتعادبشرط رعایت طرح تفضیلی بدون(صورت ارائه نقشه از کلیه عوارضات احداثی و عرصه 
)می باشد%50فقط شامل تخفیف  دهه مبارکه فجرومصادف با ایام یعنی درصورت وجود(ضمناً هرپرونده شامل یک نوع تخفیف خواهدبود.مذکور شامل زیربنا تجاري نخواهد بود
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درخواستی با کاربري عرصه در طرح عدم یکسان بودن کاربري اعیانی: 3مازاد بر تراکم : 2کسري پارکینگ :1ه بند فوق دارايدر صورتی که نقشه ارائه شد: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(تفضیلی

.تخفیفات میگردد
) ثبتی(کی که فاقد سند رسمیهمچنین امالو مشمول تخفیف نمی گردندکه در کمیسیون ماده صد مشمول راي ابقاء گریدند مازاد بر پروانه ساختمانیاحداثی هاي :3تبصره
.میباشند
مترقبهغیرحوادث)ستاد(ذیصالحمراجعتأئیدباوحریقسیلزمین،بمباران،رانشزلزله،قبیلازغیرمترقبهحوادثاز ناشیشدهتخریبساختمانهايتجدیدبناي:4تبصره
)می گرددتبصرهاشد شامل تخفبف این برسمی فاقدحتی اگر(بودخواهندمعافمتعلقهساختمانیپروانهازعوارضدیدهصدمهاعیانیاندازهبه77مادهکمیسیونوآتشسازمان
شامل عوارض آن صورت نگرفته باشد ، عرصه و اعیاندر ) مانند تغییر کاربري و امثالهم(شده است و از آن تاریخ تغییرات اساسیاحداث8513که قبل ازساختمانی :5تبصره
.می گرددبه استثنا هزینه تفکیک و کسري تراکم در صورت تخریب نوسازي شامل کل عوارضات امانمی گردد ، تفکیک و کسري تراکماحداثی

...افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و % 25تخفیف خانواده هاي معظم شهدا ، ایثار گران ، جانبازان باالي ) ب
ازذیلشرحبهتنها براي یکبار که سند رسمی کشور ملک مذبور به نام آنها می باشد وایثارگران % 25باالي جانبازان بهزیستی ،کمیته امداد،شهید و تحت پوشش بنیاداد افرصرفاً

.بودخواهندمندبهرهساختمانپروانهعوارضتشویقات

در شهر محل سکونت خود از بیست مترمربع تجاريو یکصد 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

ینکه اجراي تبصره فوق منوط به ابالغ دستورالعمل اجرایی توسط وزارت خانه هاي توضیح ا. مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بودنیز اعمال و )صرفا یک واحد( 
.واسنادقولنامه اي شامل نمی گردندیربط می باشدذ

) ثبتی(سند رسمیکی که فاقدیدند مشمول تخفیف نمی گردند و همچنین امالداحداثی هاي مازاد بر پروانه ساختمانی که در کمیسیون ماده صد مشمول راي ابقاء گر:2تبصره
.میباشند
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و اتمام قبل از موعد ساختمان وفق پروانه ساختمانیامتیازات نماسازي) ج
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 . است ، اعم از نماي اصلی و نماي جانبی نماي شهري محسوب و الزم است با مصالح مرغوب و با طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازي شودمشاهده 
قبل از نماسازي ممنوع بوده و تخلف محسوب هرگونه اقدام شهرداري از قبیل اخذ تعهد ثبتی ، اخذ ضمانت و غیره در مورد  صدور پایانکار. مشروط به انجام نماسازي است

.متري به باال در سطح شهر بدون نماکاري ممنوع و این موضوع به هنگام صدور پروانه کتباً به مالک ابالغ میگردد12و صدور پایانکار در بر خیابانهاي . میگردد
بهره مند خواهند شد ) که بعد از صدور پایانکار مسترد میگرددتخفیفات عوارض احداثی( مالکین در صورت انجام نماسازي از امتیازات زیر -

عوارض احداثی و اگر ساختمان و نما در  % 7اگر ساختمان و نما در تمدید اول به پایان برسد عوارض احداثی % 10ساختمانی  به پایان برسدپروانهدرمهلتاگر ساختمان و نما 
)به غیر از جرایم ماده صد و افزایش بنا( .دنداحداثی مستردد می گرعوارض % 5تمدید دوم به پایان برسد 

صدور گواهی پایانکار ساختمانی یا مفاصاحساب  به شرط اتمام سفت کاري ساختمان و نصب درب و پنجره ها و نبود ایراد نما :شرایط صدور پایانکار یا مفاصاحساب) د
در . د و برابر نامه و ابالغیه استانداري صدور پایانکار و یا مفاصاحساب منوط به تسویه حساب و تادیه کامل عوارضات می باشدکاري و تکمیل ساختمان از معابر ممکن خواهد بو

.غیر این صورت ممنوع می باشد
قانونیمحدودهازخارجدرساختمانیپروانهصدورواراضیتفکیکعوارض-5ماده

:اقع در محدوده شهرودر خصوص تفکیک اراضی خارج ار محدوده شهر یا اراضی و باغات 
متر مربع مساحت و درخواست مالک با رعایت ضوابط و تمامی قوانین مربوطه 500کلیه اراضی داراي سند ششدانگ واقع در محدوده و حریم شهر در صورت داشتن بیش از 

.ا بوده و بر اساس آن عمل خواهد شداصالحی شهرداریه101مشمول ماده 
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ا و تعویض سقف بنتعمیراتعوارض-6ماده
p7عوارض مغازهمساحتنصفبا هر نوع مصالح حداکثرمغازهداخلدر) نیم طبقه(بالکناحداث-1
ریال5000000مترمربع مبلغ 10یا احداثی کمتر از و بهداشتیسرویسهايوآشپزخانهآپن،بنديتیغهساختمانو تعمیرات داخلپنجرهودربتعویضوساختمانداخل، تعمیراتنماسازي-2
)58درصورت داشتن عدم خالفی احداثی یا احداثی قبل از سال .(تعویض سقف می شوددقیقاً مطابق زیربنا پروانه ساختمانی تعویض سقفض رعوا-3

وپایانکاریاوپروانهاصلرویتوهگردیداصلبرابرقضائیمراجعیاورسمیدفاترتوسطکهآنفتوکپیومالکیتسنداصلرویتباتعمیراتبرگصدور:1تبصره
.بودخواهدممکناصلبرابرآنفتوکپی
ساختمانهاازاین قبیلبرايتعمیراتپروانهصدورشدهواگذارسرقفلیصورتبهکهساختمانهائیبرايتعمیراتپروانهصدورازناشیاحتمالیمشکالتبهعنایتبا:2تبصره

بودخواهدمقدوریکتبصرهدرگردیدهذکرمراحلطیباوويقانونیوراثیااصلیمالکمحضريرضایتباتنها
وقانونیوصول عوارضباشهرداريگذشتهدراینکهمگربودنخواهدممکنهستندپایانکاریاساختمانیپروانهفاقدکهايقولنامهامالكبهتعمیراتبرگصدور:3تبصره
.باشددانستهمجازراساختماناتماموابقاءکمالوتمامحقهحقوق

.مقدور نمی باشداعتبارتمدیدو بودهصدورتاریخازسالیکحداکثرساختمانتعمیراتبرگاعتبار:4تبصره
%  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 گردد که داراي یکسال  اعتبار بدونشامل پروانه دیوار کشیاین تبصره (نمایدعواضات احداثی پروانه باطل شده کسر 
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قانونیمحدودهدرداخلبایرودایراراضیمزارع؛؛باغاتتفکیک
اخذاقدام بهساختمانعشروواراضیتفکیکعمرانی یااقدامهرقبل ازبایدنآحریمشهر یامحدودهدرواقعامالكومالکین اراضیشهرداریهاقانون100مادهاستنادبه

راتفکیکعملآنو حریمشهرمحدودهاراضیتفکیکتقاضايموقعدرمکلفندودادگاههاثبتاداراتشهرداریهاقانون101مادهاستنادبههمچنیننمایندشهرداريازپروانه
دارايعمدتاًکه.... وبایرمزروعیدایرباغ ازاعمامالكواراضیشهرها مالکینازبسیاريدرمتأسفانهاماباشدرسیدهشهرداريتصویببهقبالًکهدهندانجاماينقشهطبق

میخودخاصقانونیمراحلطیمستلزمکهشهرداريازاخذ مجوزواستعالمبدوننیزوامالكواسنادثبتاداراتدادگاه؛اطالعبدونباشندمیزراعینسقومشاعیاسناد
بانیزخریداران. کنندمیواگذاراشخاصبه) قولنامه(عادياسنادباونمودهشهرداري تفکیکهاينقشهوطرحهاياساسبرراخوداراضیقانونیغیرومجازغیربطورباشد؛

وگسترشبهتواندمیاینکهبرعالوهمتقاضیاناینبرايساختمانیپروانهصدورعدمکهاستدر حالیاین. نمایندمیساختمانیپروانهدریافتتقاضايشهرداريبهمراجعه
. شودمنجر... وجامعهعمومیبهداشتافتادنخطربههمچوندیگريمعضالتگسترشبهتواندمیحالعینبیانجامد درایمنغیرواستانداردغیرسازهايوساختتوسعه
نیزکشورمترقیاساسیقانونامراینازجدايونمودهشهرساختمانهايکلیهبرايپروانهصدورراشهرداریهاوظایفازشهرداري؛ یکیقانون55ماده24بنداینکهضمن

بهعلمرغمعلیشهردارياینمنجملهشهرداریهااغلبتاگردیدهسببفوقعواملمجموع. استدانستهایرانیهخانوادوفردهرحقمتناسب رامسکنداشتن31دراصل
از آنانمنديبهرهجهتبهنیزوشهروندانعموماذهانتشویشازجلوگیريمنظوربهوناچاربهباشد؛داشتهپیدرتواندمیامالكازقبیلاینبرايصدور پروانهکهمعضالتی
برتا عالوهنمایندعاديامالكیرايساختمانیپرونهصدوربهاقدامباشد؛میشهروندهرحقهحقوقازاساسیقانونبرابرکه... وبرقگاز؛بهداشتی؛آبچونخدماتی

همچونمناطقبراي اینشدهارائهخدماتهايهزینهازکوچکیبخشالاقلبتوانندآناثراتنمودنکمرنگحداقلیاوالذکرصدرمشکالتومعضالتبروزازجلوگیري
امالكقانونیغیرتفکیکبهتنهارفت نهآنانذکرکهمالکینیکهشودمیمشاهدهبعضاًمتأسفانهبینایندر. نمایندتأمینوجبرانرا... ومعابرآسفالتپسماندها؛آوريجمع
اجرايبرايامالكواراضیتملکوخریدنحوهالیحه قانونییاوشهرداریهاودولتیهايطرحواقعامالكوضعیتتعیینقانونواحدهمادهبعضاًبلکهنمایندنمیاکتفاخود

دیوانطریقازومیدهندقرارخودمستمسکراهاشهردارينیازاراضی موردوامالك،ابنیهتقویمنحوهقانونیاوهاشهرداريودولتنظامیوعمرانی،عمومیهاينامهبر
واندنمودهطراحیوبینیپیشراآنهاخودقانونیغیرتفکیکهاينقشهکه خود درنمایندمیراشوارعیبرايغرامتومطالبه..... وحقوقیهايدادگایااداريعدالت

باومشاهدهراآندرشدهطراحیوبینیشوارع پیشورویترامالکینمجازغیرتفکیکینقشهعمالًنیزجزءخریداران
متعلقشودمیاحداثاراضیتفکیکاثردرکهعمومیو شوارعمعابرشهرداریهاقانون101مادهاستنادبهحالهردر. اندنمودهمذکورقطعاتخریداريبهاقدامآگاهیوعلم

ازومحاسبهزیرشکلبهعوارضازدستهاینتفکیکعوارضعلیهذا.نخواهد کردپرداختآنصاحببهوجهیعنوانهیچبهآنقبالدرشهرداريواستشهرداريبه
.گردیدخواهد اخذحسابمفاصاگواهییاساختمانی؛پایانکارساختمانیپروانهدریافتمراجعین

فکیک اراضی بصورت قولنامه اي نموده بطور کلی از آنجا که متاسفانه در شهرستان بوکان مالکین سودجو با سوء استفاده  از عدم آگاهی مردم و نیز عدم رعایت قانون اقدام به ت
ه ت، شهر را به کلی به هم ریخرسازي و معماري و طرح تفضیلی شهراصول شهو این امر باعث مشکالت فراوانی براي شهر شهرداري و مردم ایجاد نموده اند از جمله با عدم رعایت

امالك نمی باشد و از طرفی چون اند و از طرفی با توجه به عدم پرداخت عواضات قانونی و نیز تامین فضاهاي خدماتی شهرداري قادر به تامین خدمات و نیازهاي ساکنین این 
که (خود باعث سوءظن و نیز تشویش اذهان عمومی امالك شهر متاسفانه به این شکل بوده و شهرداري در صورت عدم صدورپروانه و یا اخذ کامل عوارضات% 70بیش از 

می گردد که شهرداي متحمل صدور پروانه ساختمانی و اصالحات جزئی و پایه در معابر و فضا شده که گاهاًً عدي از مالکین علی رغم عدم ) متاسفانه با قوانین آشنایی ندارند
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وي علیه شهرداري مبنی بر فروش معابر و اصالحات به شهرداري شده اند و که متاسفانه بعضاً صدور حکم علیه پرداخت هرگونه عوارض با استفاده از خلل قانونی اقدام به دع
ن می نماید به ازیک طرف قادر به شهرداري از طرف مراجع قضائی نیز صادر شده این اوامر  باعث شده که  شهرداري به عنوان نهاد مردمی که هزینه خود را عوارضات محلی تأمی

.اره شهر و و سیماي شهري و پیاده کردن طرح هاي تفضیلی و جامع و نیز ارائه خدمات شهربه شهروندان باشداد
:هزینه تفکیک در داخل محدوده شهر به صورت ذیل محاسبه و اخذ میگردد) هزینه تفکیک (لذا دراین راستا جهت عدم تشویش اذهان عمومی ونیز وصول عوارضات قانونی شهرداري 

عمل می شود قانون شهردارياصالحی 101برابر ماده باشد مترمربع500بیش از کشور باشند و مساحت این قطعات سند ثبتی و رسمیدر صورتی که امالك داراي :الف
اعم از تعریض در صورت رعایت ضوابط طرح تفضیلی مترمربع باشد500قطعات کمتر یا مساوي کشور باشند و مساحت این سند ثبتی و رسمی در صورتی که امالك داراي:ب

)۲۵(تجاريو)P ۱۵(مسکونی واقع باشد براي هر مترمربع باقیمانده ملک در کاربري یا تجاريدر صورتی که در کاربري مسکونیو پخی   Pارزش(ايمنطقهبرابر  ارزش
)۳۰(هاي براي هر مترمربع باقیمانده ملک سایر کاربريو براي )زمیندارائیمعامالتی  P

از تشویش يجهت جلوگیرمدعی غرامت نباشدبه شهرداري واگذار گردد و مالک اصلی در صورتی که معابر و فضاها بصورت رایگان) ايقولنامه( اسناد عاديدرخصوص :پ
)۱۵مسکونی کاربري اذهان عمومی عوارض تفکیک به مقدار غیر قابل قیاس یعنی براي هر مترمربع باقیمانده ملک در   P)۲۵تجاري و(  P)ارزش(ايمنطقهبرابر  ارزش

)(P ۳۰براي هر مترمربع باقیمانده ملک براي سایر کاربري هايو )زمیندارائیمعامالتی

قیمت کارشناسی روز ملک می باشد% 12عوارض تفکیک امالك باقیمانده واقع در شهرك پردیس :ت

پیشنهادي؛ شوارعتفصیلیجامعهاديطرحشوارعکلبگیرد؛انجاممالکدرخواستوپیشنهادبافوقتفکیکهايچنانچههاشهرداريقانون101مادهاعمالبا: 1تبصره
فوقمواردبابتازوجه غرامتیهیچبهشهرداريوگیردمیتعلقشهرداريبهرایگانطوربهد؛شوآناصالحوکسرسندبهمنجرکهملکاحتمالیتعریضنیزومالک

تفکیک و احداثی نموده اند و تا کنون قانون شهرداریها بصورت غیر قانونی اقدام به 101امالکی که بصورت سند عادي یا ثبتی بدون مجوز و رعایت ماده ونمودنخواهدپرداخت
د در صورت مراجعه به 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 انهیچ گونه

وارضات و جرائم قانونی مربوط به ساختمان و ملک مورنظر بایستی محاسبه و اخذ گردد سپس نسبت به کلیه ع... شهرداري جهت دریافت پروانه ساختمانی و یا هرگونه استعالم و 
.درخواست متقاضی اقدام گردد
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طرحردواقعامالكوضعیت تعییننقانومشمولملک؛باشدشهرداريهايطرحاجرايازناشیونبودهاشخاصتقاضايباتفکیکچنانچهفوقثبتیامالكکلیهدر:تکته
صورتشهرداريازملک استعالمیثبتهنگامدرچنانچهثبتقانون148و147مادهکمیسیونموضوعثبتیامالكخصوصدرامابودخواهدهايشهردارودولتیهاي

امالكمالکینچنانچهحالتیچنیندر. استمحفوظ دانستهشهرداريبرايراقانونیعوارضاتاخذحققانونگذار)) استنپذیرفتهصورتاستعالمموارداکثردر(( باشدنگرفته
و براي )P ۲۵(تجاري  و)P ۱۵( (کاربري مسکونی مبناي محاسبه در ننمایندغرامتتقاضايخودتعریضمسیردرواقعامالكمقداربابتاز148و147مادهاسنادداراي

)P30( براي هر مترمربع باقیمانده ملک سایر کاربري ها
16/5/81حقوقی مصوب وحقیقیاشخاصسایرومسکنتعاونیشرکتهايبهمسکنامربرايمسکونیکاربريفاقداراضیواگذاريوفروشمنعقانونموجببه:3تبصره
شعباتازصادرهآرايیا5مادهکمیسیونیااساسیغیرمغایرتهايکمیسیونآراياساسبرشهرداريچنانچهولیبودهممنوعمسکونیغیرکاربريبااراضیواگذاريوفروش
طرحضوابطتفکیکسطحبرابرگردد)) ملکبا کاربريمغایرقطعاتنصابحدیاو((مسکونیقطعاتنصابحددراراضیقبیلاینتفکیکبهملزماداريالتعددیوان

) P30(ملک مبنايبرتفکیکعوارضگردد؛تفصیلی
هزینه تفکیک هرکدام از قطعات بر مبناي ارزش منطقه معبري که پس تفکیک بر آن واقع می گردند . در خصوص تفکیک امالکی که در دو یا چند بر قرار می گیرند:4تبصره

.تفکیک بر مبناي بیشترین قیمت ارزش معامالتی دارایی محاسبه خواهد شدهمچنین اگر ملکی پس از تفکیک در دو بر واقع شود هزینه . هزینه تفکیک محاسبه و اخذ خواهد شد
به شهرداريامالکی که بصورت اسناد عادي و ثبتی در مسیر تعریض واقع گردیده اند در صورت ادعاي خسارت به لحاظ اینکه تا کنون جهت پرداخت عوارضات :5تبصره

.مربوطه اعم از عوارضات احداثی و  حق تشرف و تفکیک بر مبناي ارزش کارشناسی روز میباشدمراجعه ننموده اند کلیه عوارضات و جرائم قانونی
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و ترمیم حفاريسازيآمادههايهزینه-7ماده
به قطعاتازهریکبرايیاوتفکیکهنگامدریکجاصورتبهوبودهکنندهتفکیکعهدهبهمعابربتنوآسفالتوجدولوسازيآمادهخدماتهايهزینه: ماده واحده:الف

و یا به 1394سالاعالمیبهايفهرست% 60مذکور یاهايهزینهمحاسبهمبناي. گردیدخواهداخذومحاسبهحسابمفاصاگوهییاپایانکاریاساختمانیپروانهصدورهنگام
:شرح زیر

ریال  00003هر مترمربع  مبلغ زیرسازيریال                                                              00009معابر و پیاده رو هر مترمربع مبلغ  بتن
ریال000013هر مترمربع مبلغ  جدول با کانیوریال                                                            000100یک رویه و دو هر مترمربع مبلغآسفالت

ریال  000010هر متر طول  مبلغتک جدولژ یارفوریال                                     000030متر طول مبلغ  ) جوب(جدول دو طرفه
ل   ریا00030هر مترمربع مبلغفضاي سبز

در معبر و اماکن عمومی داخل محدوده قانونی و حریم شهر صرفاً می بایستی با پرداخت هزینه مصوب ذیل و توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقیحفاريهرگونه : ب

تا پر نمودن کامل حفاري به عهده حفار و)اعم از قراردادن تابلو و عالئم هشدار دهند و نوار خطر ( الزم به ذکر است مسئولیت تامین امینی . اخذ مجوز از شهرداري صورت گرفته
سانتی متر می 12ت  حدود متصدي آن می باشد و شهرداري در این خصوص مسئولیتی نداشته و صرفاً بر ابر شرایط اقدام به زیرسازي ، آسفالت ، بتن و کف پوش  به ضحام

. نماید
:هزینه ترمیم حفاریهاي به شرح زیر می باشد

ریال  000/009هر مترمربع مبلغ   )شامل زیرسازي ، زیر اساس ، اساس ، جدول گذاري ، قیرپاشی ، آسفالت و غلطک(با کاتر خبابانآسفالتترمیم -
ریال  000/007هر مترمربع مبلغ  )شامل زیرسازي زیر اساس ، اساس ، قیرپاشی ، آسفالت و غلطک(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 -
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ریال  000/020هر مترمربع مبلغ  معابرکه توسط شهرداري جهت اجراي بتن ریزي و یا آسفالت زیرسازي زیرسازي ترمیم -

کوچهاهالیسهمدرصد50وشهرداريسهمدرصد50باشدکوچهمجدد کلآسفالتبهنیازچنانچهقدیمیهايکوچهدر:1تبصره

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

.بعنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ می گرددردیگ% 9عالوه بر هزینه فوق مبلغ:4تبصره
عالوه بر تخریب آسفالت و معابر بصورت ... از جمله آبفا ، گاز ، مخابرات ، برق و ارگانهاي دولتی و خدمات رساندر خصوص حفاریها در معابر اصلی شهر توسط :5تبصره

.تعیین میگرددبرابر مبالغ قید شده3عمده بصورت انجام و باعث ترافیک شهري و مسدود نمودن معابر میگردد لذا میزان هزینه تخریب براي ارگانهاي مذکور به میزان 

گروهیپارکینگاحداثجهتشهرداريامتیازات-8ماده
.منظور خواهد نمود)ارزش دارایی  برا ي هر مترمربع % 30( مربوطهعوارضحداقلبارامحالتدرطبقاتیوروهیگپارکینگاحداثبرايايویژهامتیازشهرداري-1

یکارشناسخدماتانجامهزینه-9ماده
ساختمانی هزینهپروانهصدورونوسازياصناف ، ،بانکها، امالكواسنادثبتادارات،رسمیاسناددفاتراستعالمهنگامبهاراضیوامالكبازدیدبراياستمجازشهرداري

.شدخواهدواریزشهرداريعمومیدرآمدحساببهکهنمایداخدذیلشرحبهارزش افزوده% 9احتسابرا با ......  وخدمات
ارزش افزوده است% 9مبلغ ریال 22500یعنیریال000052ساختمانی مبلغبازدید کارشناستهیه فیش بانکی براي -1
ریال ارزش افزوده است63000یعنی مبلغریال000700هنگام صدور پایانکار مبلغبیش ازسه واحدمسکونییاوپزشکانخدماتیاداريتجاريهايمجتمعازبازدید-2
ریال700000امالك خارج ازمحدوده وداخل حریم شهرمبلغهزینه کارشناسی -3

.هزینه کارشناسی وصولی به مدت  شش ماه داراي اعتبارمی باشد: تبصره
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شهريشدهرهاواستفادهبالامالكواراضیاختصاصیعوارض-10ماده
چنینهمتفکیک وقابلیتبااقماريشهرکهايوخدماتیمحدوهدرشهريساختهايزیروامکاناتازکهناکارآمدومجازغیر استفادهیاواستفادهعدمازجلوگیريمنظوربه

بهاختصاصیاخذ عوارضبهنسبتذیلبندهايشرحبهضوابطرعایتباشهرداري،شهردرامالكواراضیازمتناسباستفادهبرايولقبقابلسطحازوريبهرهافزایش
.نماینداقداممتروکهیاخالیاستفادهبالاراضیوامالكصاحبانازساالنهصورت

احسن بهتبدیلواحداثبهنسبتآنصاحبانتانمایداعالمورا استخراجمورد نظر با هر نوع کاربري اراضیلیستهما6مدتظرفبایستمیيشهردارقانونحسب:الف
.کردخواهداقداماختصاصیعوارضوصولبهذیلشرحبهشهرداريساختمانیپروانهاخذعدمصورتدرشدنسپريازبعدنماینداقدام

اولسالدرمترمربعهرازاءبهدارائیتقویمدفترچهموضوعايمنطقهقیمتدرصد10ماخذ به -1
دومسالدرمترمربعهرازاءبهدارائیتقویمدفترچهموضوعايمنطقهقیمتدرصد20به ماخذ-2
سومسالدرمترمربعهرازاءبهدارائیتقویمدفترچهموضوعايمنطقهقیمتدرصد30به ماخذ-3
چهارمسالدرمترمربعهرازاءبهدارائیتقویمدفترچهموضوعايمنطقهقیمتدرصد40به ماخذ-4
پنجمسالدرمترمربعهرازاءبهدارائیتقویمدفترچهايمنطقهقیمتدرصد50به ماخذ-5

ذیلبه شرحآناختصاصیعوارضننمایداقداماولسالدرشهردارياعالمرغمعلیخودملکنماندخالیواستفادهبالبهنسبتدرپیپیسال3مالکیچنانچه:مثال
:گردیدخواهداخذومحاسبه

(٪ ۱۰× p × ملک +(مساحت (٪ ۲۰ × p× ملک +(مساحت (٪ ۳۰ × p × ملک (مساحت = پرداخت قابل مبلغ
مستغالت شهرداري اماکن اجاره اي وجاره امالك واالمال –11ماده

مال االجاره هاووکلتأسیسات ،زمین کشاورزي،وشامل مغازه ها،نانوایی،بازاردواب،کشتارگاهخوداماکن اجاره اي پس از اتمام مدت قرارداد امالك وشهرداري میتواند هر ساله
بصورت اجاره به مدت یکسال یاعدم واگذارياز طریق مزایده عمومی اقدام به واگذاريوکارشناسیآئین نامه مالی شهرداريمقررات وبرابرکالً راخودوغیرهمستغالت اجاره

.شمسی نماید
:اجاره قسمتی از پارکها ، اراضی و امالك شهر براي دایر کردن مخابرات ) الف

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

و شرط تخلیه ، به موقع ن رسمی دادگستري و شهرداري توافقاً با رعایت صرفه و صالح شهرداري و آئین نامه مالی شهرداري و موافقت قیمت کارشنارسی تنظیم قراردادکارشناسا
نیاز شهرداري به اجاره دهد مشروط به اینکه فضاي عمومی و منظر پارك حفظ و تائید سوئی به پارك تحمیل ننماید
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به مال اجاره اضافه می شود و حداکثر تا سه سال مال االجاره % 15سال مال االجاره ماهیانه ، مبلغ اجاره بر اساس قیمت روز کارشناسی و هر سال بمیزان 2مبلغ رهن معادل :تبصره
قابل تمدید است 

و هزینه شرکتهاي بتن آماده سطح شهرشهرازعبوريسنگینترافیکخدماتهزینه-12ماده
شهرداريشوارعو ازشهرمحدودهداخلازعبوراثردرکهسنگینبارهايطریقازسبزفضايوآسفالتجدولپلشهردربناییزیرتاسیساتوفنیابنیهبرواردهخسارت
.گردیدخواهدوصولومطالبهآتیشرحبهپذیردمیصورت

محدودهاز داخلمجبوراًونمایندمیاقداماسکورتباترافیکیبارحملبهگاهاًعمومیوخصوصیبخش،دولتیشرکتهايودولتیهايدستگاهاینکهبهتوجهبا:1تبصره
ازبایدکاالصاحبوو دستگاهبودنخواهدممکنآندقیقمحاسبهوفنیطراحیعدمبدلیلشهرمحدوهداخلبهباريچنینورودلذانمایندمیانتخابراخودمسیرشهرها

هزینهمحاسبهمی آوردفراهمکهنیاز وامکاناتیبرحسبشهرداريکاالهاییچنینعبوربرايشهرداريامکاناتبهنیازدرصورتنمایدکهاقدامخودبارحملبهدیگريمسیر
خواهدکردمطالبهراآن

جلسهکاال صورتصاحبانرامذکورابنیهبهاحتمالیخسارتتأمینشرطبهراالزمهمکاريومساعدتشهرداريباشدداشتهوجودشهرداخلبهورودامکاناگر:2تبصره
.کردخواهندتنظیمنامهتوافقو

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

نیزهر شرکتودادخواهدانجامآنانموافقتشرطبهرافوقتوافقاتآنانکتبیالعاطباودعوتترافیکبارکااليعبوربرايخدماتیشرکتهايازشهرداري:5تبصره
.بودخواهدخودبناییزیرتاسیساتمسئول

ه پرداخت مبلغ شرکتهاي بتن آماده و فعال در سطح شهر با توجه به ایجاد مزاحمت و ترافیک شهري و تخریب آسفالت سطح شهر و تخلیه بتن هاي اضافی موظف ب:6تبصره
.رت از ورود به داخل شهر و تخلیه بتن در ساختمانها ممانعت به عمل می آیدماه کاري در سال می باشند در غیر این صو8ریال به مدت 8000000ماهیانه 
خانگیهايفعالیتعوارض) 13ماده
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گردندمیمحسوبخانگیمشاغلجزوزیرموارد
.خیاطیوزنانهآرایشگاهقالیبافیکارگاهمثل) نماینداستفادهخودملکاز( اختصاصی باشند ومستقلمکانهايدرفعالیتهااینچنانچه-1
خیاطیوآرایشگاه زنانهیاوتعاونییاکارگروهیاقالیبافیکارگاهمثل) نماینداستفادهخودملکدر( اختصاصی باشندولیجمعیدستهمکانهايدرفعالیتهااینچنانچه-2

کهمادامشودمیصادرموقتبصورتشهرداريتوسطنوع فعالیتبرایاین الزممجوزصورترهرامثالهم دودوزيکفشبافندگیبافیجورابنخ ریسی
قبیل اینبرايافتتاحیهحقشودمیوصولومحاسبهساختمانیپروانهعوارضتعرفهبرابرصنعتیبهواحد مسکونیتبدیلعوارضصورتدرآننباشندشاکیهمسایگان

.نمیشودوصولمشاغل
نشودآموزشگاه تلقیوکارگاهکهدرمنازلپژوهشیوعلمیوخصوصیآموزشدوزيسوزنکاريمنبتنویسیخوشخطاطیوانتفاعیهنريهايفعالیت-3

.شدخواهدوصولافتتاححقعوارض% 50باشدداشتهذیربطمراجعازرسمیمجوزاگرنداردافتتاححقعوارض
اقداماتادارات مشمولبامربوطهاتحادیههماهنگیباشهرداريوباشدمیممنوعمسکونیمکانهردرومنازلدرقانونیمجوزداشتنبدونانتفاعیفعالیتهايکلیه-4

.آوردخواهدبعملآنانتعطیلیبرايالزم

بانوان سرپرست خانواده بانوانی که قصد دایر کردن مشاغل خانگی از قبیل آرایشگاه ;در راستاي حمایت از اقشار :عوارض تبدیل یکباب اتاق به مشاغل خانگی:تبصره
با P30شهرداري با دریافت عوارض به ماخذ . مستقل می نمایدزنانه ، خیاطی زنانه ، حلواپزي و سایر خدمات مشابه آشپزي و غیره در قسمتی از منزل مسکونی خود با تعبیه درب 

و این به منزله مجوز تغییر کاربري و تجاري نمی باشد. و عواض سالیانه کسب نیز دریافت خواهد شد. به شارع خانگی موافقت خواهد کردتبدیل یک اطاق مشرف 
.تبدیل پارکینگ به مشاغل خانگی مجاز نمی باشد:  1نکته 

کردخواهدرفتارآنانبامقرراتبرابرشهرداريوبودهممنوعشهرمعابردرخودروبایافروشیدستبصورتصنفیفعالیت:سیارفعالیتهاي) د
شهرداريپروانهونظارتباعموماستفادهبرايخصوصیهايپارکینگ) الف-14ماده

امتیازات مخصوصوتشویقاتازتوانندانقالبمیخیابانبهمتصلومنتهیخیابانهايوانقالبخیابان،بازار،شهرقدیمبافتمحدودهدراراضیوامالكمالکینلیهک-1
.ددارنقراراولویتدرونماینداستفادهطبقاتیپارکینگپروانهاخذبرايشهرداري

.باشدمیمربعمتر400و ملکزمینمساحتحداقل-2
قراربلیطبااستفاده عمومموردواحداثپارکینگباید) دومواولطبقه( طبقهدووزیرزمینمقابلدرنمایدمیصادرمغازهوتجاريمجوزکالًملکهمکفبهشهرداري-3

.گیرد
بودخواهد11صفحه» ۴-٢«جدول درپذیرهساختمانیپروانهعوارضفرمولمحاسبهبا) پاساژ،مجتمعبصورتتجاري( برايساختمانیپروانهعوارض-4
.شدخواهد)پاساژهايمغازهخودروهايپارکینگزیرزمین( منظورزیرزمیندرومحاسبهتفصیلیجامعهاديطرحضوابطبرابرنیازموردپارکینگمساحت-5
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.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
.شدنخوهدصادروجههیچبهغیرهوبه بانکحسابمفاصا،بانکتسهیالتازاستفاده،کارپایانصدور،کسبپروانهصدور،حسابمفاصاخریدارانومالکینومالکبهو

نمایداخذشودمیابالغوتعینشهرداريتوسطسالههرکهخودروپاركخدماتبهاءدومواولطبقهوزیرزمیندرخودروپاركاز هرباشدمیمجازمالک-10
.شدخواهدواریزشهرداريحساببهومنظورشهرداريعوارضبعنوانخودروهرازمالکدریافتیدرصد15معادل-11

25000براي هر دستگاه موتورسیکلت مبلغ پارکینگ تامینی شهرداري جهت شماره گذاري خودرواجاره عوارض و شهرداري:احداثی شهرداريهايپارکینگ) ب
ریال50000و براي هر دستگاه خودرو  مبلغ ریال

و حق االمتیاز دایر کردن شرکت یا موسسه مسافربريسکوحقو) زمین-ریلی-هوائی( شهريبرویننقلوحملوسایلبلیطازعوارض-15ماده
:سکّوحقعوارض) الف

ریال10000استان هاسایرسطحدرشهريبینترمینالدراتوبوسسرویسهراز)2ریال5000استانشهرستانهايسطحدرشهريبینترمینالدراتوبوسسرویسهراز)1
5000مصوب پایانهتعرفهوقراردادحسبشهريبیندرترمینالبوسمینیسرویسهر)3ریال2500استانهايشهرستاندرسطحشهريبینترمینالدربوسمینیسرویسهر)3

ریال2000روستائیبريمسافراتوبوسسرویسهراز) 5ریال2000پژووسمندشهريبینتاکسیسرویسهرازدربستیبراي)4ریال
ریال1500روستائیبريمسافربوسمینیسرویسهراز)5

:اجاره بهاي غرفه هاي تعاونیهاي مسافربري) ب

هزینه آب ، برق ، گاز و تلفن به ضمن اینکه ریال000/700/1ماهانه مبلغ اجاره بهاي غرفه هاي واقع در ترمینال شمال شهر جهت فروش بلیط توسط شرکت هاي مسافربري  
هر غرفه اخذ خواهد شد مصرف تنسب
:االمتیاز دایر کردن و نقل و انتقال شرکت یا موسسه مسافربريحق ) پ

ریال000/000/10براي بار اول مبلغ در داخل ترمینال شهري شرکت یا موسسه مسافربريدفترحق االمتیاز دایر کردن ) 1
ریال000/500انتقال  مبلغ هر بار نقل و 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 مسافربريعوارض نقل و انتقال سواري بین شهري) 3
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ریال000/500مبلغ سهمهر فعال در سطح شهر شرکت مسافربريعوارض نقل و انتقال سهام و امتیاز ) 4

:زمینیبلیطفروشعوارض)ت
ترمینالدرشهريبینبوسمینیواتوبوسازشهرداريعوارضعنوانبهدرصد% ۳فروش هر بلیطزا) 1
ترمینالدرشهريبینتاکسیودربستیسواريازشهرداريعوارضعنوانبهدرصد% 3فروشاز) 2

.باشدمی) دیگرهاياستانوهاشهرستانوشهرهابهشهرازخارجسفر( مسافرتازمنظور:1تبصره

بلیطفروشندگانتوسطلیطبهاي ب% 5:ریلی بلیطفروشعوارض) س
.باشدمیوصولقابلاستدایرشهردرقطاربلیطفروشدفتراگر: 2تبصره

)هواپیمائیشرکتهاي( فروشندگان بلیطتوسطبلیطبهاء%5:هواپیمائیبلیطعوارض) ج
.باشدمیوصولقابلاستدایرشهردراگرهواپیمائیبلیطفروشدفاترمنظور:3تبصره 

:باربريوبارحملعوارض)ح
همچنینودرگاراژهاباربريوبارحملامربهکه) مسافربريشرکتهايوباربريشرکتهايدفاتر( بارنامهکنندهصادرتوسطبارنامهوضعیتصورتاز% 5میزان

.گرددهر سه ماه یکبار و یا در پایان سال به حساب شهرداري واریزوصولنمایدمیمبادرتشهرترمینال

و عملکرد سالیانهحق التوزین% 5معادل :حق التوزینعوارض)خ

:عوارض بر معامالت وسائط نقلیه و ماشین آالت سنگین )د
در هنگام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی براي شهرداري وصول گرددهزارم قیمت فروش کارخانهبرابر یک 

که درقانون ارزش افزوده پیش بینی نگردیده استعوارض سالیانه انواع خودرو  )ز
قیمت فروش کارخانه001/0داخلی و حارجی عوارض سالیانه معادلسواري ها و وانت هاي دو کابین جهت انواع ) 1
ریال110000و سواري پالك قرمز هرسال مبلغکابینتکوانتانواععوارض سالیانه ) 2
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ریال000/031هرسال مبلغکامیون بنز و گاز روسیانواععوارض سالیانه ) 3
ریال000/025هرسال مبلغتا ده تناتوبوس و کامیونعوارض سالیانه انواع ) 4
ریال000/052هرسال مبلغبیشتر از ده تنکامیونانواععوارض سالیانه ) 5
ریال000/020هرسال مبلغتن 5و ایسوزو مینی بوسعوارض سالیانه انواع )6
ریال000/60هرسال مبلغسه چرخهانواععوارض سالیانه ) 7
)ریال000/30مبلغ سالیانه یا قیمت کارخانجات داخلی و یا مشابه داخلی 001/0لمعادموتورسیکلتعوارض ساالنه ) 8
ریال500000یاحداکثرقیمت فروش% 1معادل هنگام نقل و انتقالدر لودر و بلدیزر و سایر دستگاه هاي راه سازي انواعنقل و انتقالعوارض ) 9

)زباله(پسماندهادفعوآوريجمععوارض-16ماده

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 2/95325مصوب هیات محترم دولت و مطابق دستورالعمل وزارت محترم کشور به شماره 

:مسکونینخوه محاسبه بهاي خدمات پسماند عادي براي اماکن)الف
محاسبه و دریافت خواهد شداعیانیعوارض سالیانه نوسازي% 75معادل ساالنه مسکونیبهاي خدمات پسماند عادي براي اماکن

خود قراردهندآپارتمانمنزلدربجلويودرگذاشتهنایلونیهايکیسهرابهترهايزبالهوفقطتفکیکازمبدأحتی االمکانراخودتولیديهايزبالهکلیهگرامیهمشهریان
:وه محاسبه بهاي خدمات پسماند عادي براي تجاري اداري و غیرهنح)ب

محاسبه و دریافت خواهد شد ذیلبهاي خدمات پسماند عادي براي تجاري ، اداري و غیره برابر جدول 
بهپیشهوکسبعوارضفیشهمراهکهریال00005مبلغزبالهبرداشتوروبورفتبرايمشغولنددادوستدبهکهتجاريواحدهربراينیزگرامیبازاریانوسایر کسبهبراي 
.شودمیارسالآنهاهايمغازهدرب

. . .، سه چرخه و توسط واسئط نقلیه کامیون کامیون ، و انت جرائم پخش نخاله در سطح شهر )پ
.براي هر وسیله نقلیه خاطی اخذ گرددریال000/500/1مبلغ معادل .دفن زباله جهتتعیین شدههایی در غیر از مکانآنجرائم پخش نخاله در سطح شهر و با  تخلیه 

حمل و جمع آوري زباله میادین میوه و تره بار سطح شهرهزینه)ت
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توسط میدان میوه و تره بـار بـه   ریال000/000/10مبلغ بعلت تجمع و زباله بیش از حد میدان میوه و تره بار و برداشت توسط خدمات شهري شهرداري هر ماه جهت برداشت زباله 
.رعایت بهداشت و محیط زیست بعهده میدان خواهد بود. برداشت مقدور نبوده و توسط خود میدان باید انجام گیردحساب شهرداري واریز می شود در غیر این صورت 

)به غیر مسکونی(پسماند عاید براي تجاري اداري و غیره عوارض:جدول
بهاي ساالنه خدمات پسماند. . . نوع صنوف ، مراکز خدماتی و ردیفبهاي ساالنه خدمات پسماند. . . نوع صنوف ، مراکز خدماتی و ردیف

ریال000/000/2)به غیر مرکزي(سایر شعبه ها : ساختمان هاي بانک ها 15برابر عوارض پروانه کسب3ساختمانیفروشنگان مصالح 1
ریال000/000/3آزمایشگاه هاي تشخیص طبی و رادیولوژي ها16برابر عوارض پروانه کسب1کارگاه هاي سنگبري و سنگفرشی 2
ریال000/000/25دانشگاه آزاد اسالمی17برابر عوارض پروانه کسب3معابرتعمیرگاه هاي اتومبیل واقع در بر 3
ریال000/000/1داروخانه روزانه و مدارس غیر انتفاعی18برابر عوارض پروانه کسب2تعمیرگاه هاي اتومبیل واقع در داخل مجتمع ها۴
ریال000/200/1داروخانه شبانه روزي19کسببرابر عوارض پروانه 5/1بار فروشان میدان میوه و تره بار5
ریال000/1000مطب پزشکان20برابر عوارض پروانه کسب2آهنگران و درب و پنجره سازان آهنی وآلمینیومی6
ریال000/700/1هاي تخصصیدرمانگاه هاي شبانه روزي و کلینیک 21برابر عوارض پروانه کسب2تانکر سازان ، کابینت و کمد سازان چوبی و فلزي7
ریال000/500/1مطب دامپزشکی22برابر عوارض پروانه کسب2میوه فروشها گلفروشهاي طبیعی وتزئین خودرو8
ریال000/500/1مراکز فیزوتراپی23برابر عوارض پروانه کسب5/2آبمیوه فروشی و خواربارفروشی9
ریال000/000/13درمانگاه تامین اجتماعی24کسببرابر عوارض پروانه 1سایر اصناف 10
ریال000/000/1آشپزخانه ها 25برابر عوارض پروانه کسب5/1چلوکبابی و کافه قنادي11
ریال000/800سبزي فروشیها26برابر عوارض پروانه کسب1سوپرمارکت12
برابر نوسازي2ساالنه معادلدولتیساختمانهاي ادارات 27ریال000/000/30بیمارستان13
ریال000/000/3شعبه مرکزي: ساختمان هاي بانک ها 14

.هستند) معاف( شهرداريبهمسکونیاماکنخدماتبهاءازبهزیستیامداد،کمیتهپوششتحتافراد: 1تبصره
خدماتعوارضپرداختازمعافشهرداريتشخیصبهزبالهتولیدفاقدبازاریانوکسبه: 2تبصره
.بودخواهندمعافماهدرخدماتعوارضدرصد20ازدهندانجاممغازه،خانهدرشدهتفکیکوبستهدربپالستیکیهايکیسهدرراخودزبالهکهکسانی: 3تبصره
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و کارکرد و اجاره ماشین آالت بر اساس ساعت کاريماسهوشنوآسفالتفروشمحلازشهرداريدرآمد-17ماده
بدون حمل نوع مصالح بهبستهداردآسفالتتولیدنیازبرمازادشهرداريکهدرمواقعیتنیصورتبهآسفالتفروش) الف

ریال000/011تنهرنخوديشنفروشریال000/011تنهرماسه شستهو شنفروشریال00008تنهررودخانه ايو ماسه شنفروش
ریال000/60هر تن با ماشین آالتخاکبرداري ریال000/011تنهربادامیونخوديمخلوطشنفروشریال0000110تنهربادامیشن فروش

ریال               000/500/1تنهرهمراه با ماشین آالت واکیپ پخش آسفالتفروشریال000/003/1تنهربدون ماشین آالت واکیپ پخش آسفالتفروش
ریال000/60تنهرماکادامشنفروشریال000/100در محدوده شهربا حمل و پخشتن هرماکادامفروش
ریال000/2تنهرغیر نباتیخاكفروشریال000/900عدد هر2/0*1*1با ابعاد دال بتنی فروشریال000/60مکعبهرنباتیخاكفروش
ریال  000/65هر تنحمل آسفالتریال000/800/1عدد هر2/0*2*1با ابعاد دال بتنی فروشریال000/70عدد هر30/0*50/0با ابعاد جدول فروش

کارکرد  با احتساب حرکت از واحد موتوري بر اساس ساعت راه سازي شهرداري ماشین آالت بهاء اجاره ) ب
ریال000/000/1ساعت هرگریدرریال000/400/1هر ساعت    ۶dبلدزرریال000/800/1هر ساعت   ۸dبلدزر
ریال000/40سرویس هربارگیري شن و ماسه با لودرریال000/800هر ساعت  کوماتسواطلسریال000/850هر ساعت لودر

ریال000/45تن آسفالت  هردوچرخ آهنیغلطک ریال000/600هر سرویس   تانکر آبریال000/700هر ساعت   بیل مکانیکی
ریال000/700ساعت   هرآهنی و الستیکیغلطک ریال000/000/4هر سرویس    قیرپاشریال000/000/051هر ماه   فنیشر پخش آسفالت

ریال000/700ساعت         هرکششی ویبرهغلطک ریال000/100ساعت  هرتراکتور باالبر

ریال000/45تن پخش        هرالستیکیغلطک ریال  000/020هر مترمربع کف پوش بدون نصبفروشریال  000/052هر مترمربع  کف پوش با نصبفروش

می تواند این مصالح را به مبلغ تمام شده بفروشددر صورتی که به هر دلیلی هزینه تمام شده براي شهرداري از مبالغ فوق بیشتر باشد شهرداري :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

ا ارائه خدمات براي یک شخص حقیقی یا حقوقی از این ماده به بیش از صدمیلیون ریال باشد به تصویب شورايدر صورتی که فروش اجاره وی(رائه و یا اجاره دهد، ابفروشد 
)شهر صورت گیرد 
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)لباسکووغالتوبارخشکبارترهمیدانعوارض( -18ماده
از28بند...غیرهونقلیهوسائلتوقفواقزرافروشوخریدبرايعمومیهايمیدانتدوینوتهیهشهرداریهاوظایفدر55مادهاز18بندو55ماده2بنداز4تبصرهاز3بند 
.مردممایحتاجفروشوخریدبرايشهرداريتوسطعمومیمیدانهايادارهوایجادبهمربوطمقرراتوضع: اسالمیشوراهايوظایفدر71ماده
بارنامهوزن% 2معادلبارترهومیوهمیدانعوارض)الف

ریال300کیلو    50کمترازصندوقوسبدهربراي-2ریال10000مرکبات    ومیوهتنهربراي-1
ریال000/20ندارندقراربارترهومرکباتومیوهجزوکهدیگراجناسواقالمکیلوهربراي-4ریال5000بار                                ترهتنهربراي-3

بارنامهوزن% 3معادلخشکبارمیدانعوارض)ب
ریال000/40... ) وآلوچه،زدرآلو،کشمش،انگورسبزه( خشکباراقالمتنهربراي-2ریال000/10کدو           تخموآفتابگردانتنهربراي-1
بارنامهوزن% 1معادلحبوباتوغالتعوارض)ج
ریال000/15هر تن   عدسوماشانواعونخودبراي-2ریال000/10هر تن                         جووگندمبراي-1
ریال000/20هر تن                                  برنجبراي-4ریال000/8دام                       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 
.بر باسکول یعنی  حق التوزین مشخص و اخذ خواهد شد

کشتارگاه شهرداريعوارض-19ماده
:احشامازیکهربرايکشتارگاهمیدانعوارضخصوصیبخشیاشهرداريکشتارگاهدراحشامذبحزماندر)الف

ریال65000با هزینه حمل...  ذبح هر راس گوسفند و بز و -2ریال350000ذبح هر راس گاو و گاممیش با هزینه حمل  -1
:احشامازیکهربرايدر یک شبانه روزشهرداريدر اصطبل کشتارگاهدراحشاماجاره بهاء و هزینه نگهداري )ب

ریال12000...          هر راس گوسفند و بز و -2ریال30000هر راس گاو و گاومیش -1
به حساب انجمن حمایت از زندانیان بوکان واریزشودریال1000و براي ذبح هر راس گوسفندو بز و غیرهریال2000عالوه برعوارض فوق براي ذبح هر راس گاوو گاومیش :تبصره 
ریال جهت پرداخت حقوق ناظرذبح 3000ذبح هر راس گوسفندو بزمبلغبرايریال و3000ریال ومبلغ27000گاومیش مبلغگاووعالوه برعوارض فوق براي ذبح هر راس:تبصره 

.شرعی دریافت می گردد
دوابمیدانعوارض-20ماده

احشامازیکهربرايدوابمیدانعوارضخصوصیبخشیاشهرداريدوابمیادیندراحشامفروشزماندر
شهرداريمجوزبهخصوصیبخشمیدانمیدان شهرداري  

ریال000/8ریال                                 000/17هر رأس شتر                                                      -1
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ریال000/7ریال                                 000/15هر رأس اسب                                                    -2
ریال000/7ریال               000/15هر رأس االغ                                                     -3
ریال000/8ریال                          000/14)                      بزرگ(هر رأس گاو ، گاومیش -4
ریال000/7ریال                                  000/13)                   کوچک(هر رأس گاو ، گاومیش -5
ریال000/5ریال                            000/7گوسفند و بز هر رأس -6
ریال000/3ریال                          000/8هر رأس ماکیان                                                -7
ریال000/8سواري )دریال000/17خاور –وانت )بریال000/27کامیون ، باري حمل گاو و گوسفند )الف:به میدانوسیله نقلیههر ورودیهحق -8
ریال000/30دست فروشان جزء) بریال000/50دست فروشان عمده مبلغ         ) الف:       دست فروشان به میدانورودیهحق -9

ریال000/100کبابی ها ) بریال000/40مبلغ       قهوه خانه ها) الف:      غذا خوريورودیهحق -10
ریال000/40حمل با وانت بار) بریال000/60حمل با تراکتور و خاور          ) الف:    انواع علوفه با وسیله نقلیهورودیهحق -11
ریال000/70باسکول        عوارض انواع -12
تصویب شواري شهرمتفرقه با پیشنهاد شهرداري و سایر موارد-13

شهرداريمطالباتوعوارضتقسیطالعملدستور
.ودرمواردضروري واستثنایی برابرنامه دیوان محاسبات  مدت آنرا افزایش دهد.نمایدماهه دریافت 36حداکثراقساطرا باخودمطالباتشورا این اختیار را به شهردار میدهد تا

.وصول شودبصورت نقدي عوارض"کالریال باشد 000/000/50مبلغ تامطالبات -1
قسط 12عوارض بصورت نقدي و الباقی تا دومریال باشد حداقل یک 000/000/100ریال  و کمتر از 000/000/50اگر مطالبات بیشتر از مبلغ -2
قسط 24ریال باشد حداقل یک سوم عوارض بصورت نقدي و الباقی تا 000/000/200ریال  و کمتر از 000/000/100اگر مطالبات بیشتر از مبلغ -3
قسط 36ریال باشد حداقل یک سوم  عوارض بصورت نقدي و الباقی تا 000/000/200اگر مطالبات بیشتر از مبلغ -4
ضامن کارمندتضمین باز پرداخت اقساط،  دو فقره چک کارمندي بدون تاریخ دروجه شهرداري بوکان به مبلغ معادل مانده مطالبه و تعهد حسابداري دو نفر -5
اما جواب سایر استعالمات صادر می گردد..شدنخواهدصادرحسابو یا مفاصاکارایانپحساب کاملتسویهتا-6
از هر بابتی بـه   هیچ گونه خدماتیبه علت بدحسابی شهرداري می تواند تا تسویه حساب کامل و یا حداقل پرداخت اقساط معوقه عدم پرداخت به موقع اقساطدر صورت -7

.بدهکاردر تمام امور به او انجام ندهد



٦٤

ضمناً شهرداري در صورت عدم .شهرداري برابر آئین نامه مالی می تواند با توجه به وضعیت مالی و عمرانی سطح شهر در کلیه موارد فوق عوارضات را قسط بندي ننماید-8
مایدتحقق بودجه سالیانه خود میتواند از تقسیط عوارض خوداري ن

کامالً بصورت نقدي وصول و یا به ارزش عوارضات واحد مسـکونی و  ) بلند مرتبه (عوارضات مجتمع هاي تجاري و پاساژها و آپارتمانها و مسکونی بیش از سه واحد : نکته
.مغازه تجاري و انتقال سند به نام شهرداي برابر مقررات اخذ خواهد شد و قابل تغییر نمی باشد

براي کلیه ساختمانهايبنااحداثعملیاتاتمامحسابمفاصاگواهیوپایانکار؛ساختمانیپروانهصدور) بنازیرعوارض(پذیرهعوارض-21ماده
شهر با هر نوع کاربريو حریمخارج از  محدوده قانونی

:باشدزیر می صورتبهخارج 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 شهرك مرجع قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی 2قانون شهرداریها و نهایتاً ماده 99و 100به استناد مفاد  ماده :1تبصره 
.داخل محدوده و حریم قانونی شهر شهرداري میباشد

ملک پس از طی مراحل قانونی مطابق جدول ذیل محاسبه و وصول عوارض پروانه ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر با توجه به نوع استفاده از:2تبصره 
.خواهد شد

قانون کاربري اراضی و زراعی و باغات در حریم و خارج از 1ماده 1صدور مجوز یا پروانه ساختمانی منوط به موافقت کمیسیون حوزه استحفاظی و کمیسیون تبصره :3تبصره 
.خواهد بودمحدوده شهرها
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خارج از  محدوده قانونیبراي ساختمانهايبنااحداثعملیاتاتمامحسابمفاصاگواهیوپایانکار؛ساختمانیپروانهصدور) بنازیرعوارض(پذیرهعوارض:22مادهجدول
…وبهداشتیشهر با هر نوع کاربري  مسکونی ، تجاري ، اداري؛خدماتی؛آموزشی؛و داخل  حریم 

P=   قیمت هر مترمربع به ریالانواع کاربري ها در همان کاربري 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 (

ریال20000صفرریال500000و خانه باغمسکونی 1
ریال20000صفرریال450000تجاري و تاالر 2
ریال20000صفرریال200000)بخش خصوصی(پزشکی 3
ریال20000صفرریال120000،  اداري ، نانوایی) بخش دولتی(پزشکی 4
ریال20000صفرریال400000گردشگري و هتل و مسافرخانهرفاهی اقامتی 5
ریال20000صفرریال150000سالن پروش دام و طیور و آبزي6
ریال20000صفرریال200000صنعتی و کارخانجات7
ریال20000صفرریال150000و آموزشیخدماتی8
ریال20000صفرریال25000نظامی و انتظامی ، ورزش و کتابخانه9
ریال20000صفرریالCNG200000جایگاه پمپ بنزین وجایگاه 10
ریال100000صفرریال130000انباري مصالح ساختمانی و انبار کشاورزي11
ریال20000صفرریال100000سایر کاربري ها12

.خارج ازمحدوده وداخل حریم شهردرصورت واقع شدن دربرمعبراصلی یاجاده وخیابان اصلی بوده براساس جدول فوق محاسبه خواهدشددرمحاسبه عوارض امالك:تبصره
براساس یک دوم ارزش جدول فوق محاسبهخارج ازمحدوده وداخل حریم شهردرصورت واقع شدن دربرمعابرغیرازمعبراصلی وشریان اصلی درمحاسبه عوارض امالك: تبصره

.خواهدشد
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:نحوه محاسبه براي عوارض مازاد تراکم  براي امالك خارج ازمحدوده 

)مسکونی، تجاري ، خدماتی وسایر(چهارم و باال تر)مسکونی، تجاري ، خدماتی وسایر(تا طبقه سوم
ریال000/300ریال000/250

:براي امالك خارج ازمحدوده بالکن نحوه محاسبه براي عوارض 

مسکونی ، تجاري ، وسایر(براي هر مترمربع 
ریال50000مبلغ
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گورستانهاخدماتبهاءوعوارض-23ماده
متوفیاتوموالیدوشهردارياموربهمربوطآمارتهیه12بندشهرداريوظایفدر55مادهاز13و12بند
آنهاامورانتظامدرمراقبتوامواتحملوسایلتهیهوگورستانوخانهلاغسایجاد13بند
شرحبهخدماتهر نوعبهمربوطهايهزینهلذاموظفندگورستانهااموربرادارهگورستانامناءهیأت) گورستانهاسازمان(شهرداريبهوابستهیامؤسساتوشهردارياینکهبهنظر

.شودمیدریافتمتوفیصاحباناز) الف-24( جدول

):الف -24( جدول
هزینه خدمات  به ریالشرخ خدماتردیف

ریال10000هر کیلو متر هزینه حمل اموات با آمبوالنس شهرداري  از داخل شهر به گورستان روستا1
ریال000/250هزینه حمل اموات با آمبوالنس شهرداري از بیمارستان یامنزل به مسجد و سپس غسالخانه گورستان شهر2
ریال000/250اموات با آمبوالنس شهرداري از بیمارستان یا منزل یا مسجد مستقیما به غسالخانه گورستان شهرهزینه حمل 3
ریال000/50هزینه نگهداري اموات در سردخانه گورستان 4
ریال000/100سال 15هزینه تغسیل متوفی بزرگساالن باالي  5
ریال000/50سال15بزرگساالن زیر  هزینه تغسیل متوفی 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(نزدیکان اموات ارائه شود در صورتی که کغن توسط10
ریال000/5هر کیلو متر )در صورت وجود امکانات الزم در شهرداري( هزینه حمل اموات با آمبوالنس شهرداري به سایر شهرستان ها 11

.بودخواهندمعافگورستانخدماتهايهزینهازشهداءمطهرپیکرنیزووارثینبیوبهزیستیامدادکمیتهپوششتحتبضاعتبیافراد:1تبصره
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شدخواهدوصول)الف–25( لجدوشرحبهنشانآتشعوارض:نشانیآتشخدماتعوارض-24ماده
ینشانآتشعوارض):الف -25( جدول

:آموزشی خدمات 

مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
ریال150000نفرهرساعت 20ریال باالي 200000نفرهرساعت 20تاسقفساعت تئوري وعملی2حداکثرروزهآموزش عمومی یک 1
شناخت وکارباخاموش کننده 2

هاي دستی
مدرس رایگاناززمان شروع تا پایان توسط کارشناس

ریال200000هرنفرکارآموز
ریال1000000به ازاء هرکارآموزروز آموزش تئوري وعملی35

.ریال به مبالغ فوق اضافه می گردد50000نیازبه گواهینامه آموزشی به ازاي هرگواهینامه درصورت
:فروش آب 

مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
ریال500000لیتر3000تافروش آب آتش نشانی1
ریال1000000لیتر3000بااليفروش آب آتش نشانی2

:حمل اموات 

مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
ریال500000داخل شهر ازمنزل تامسجدیا گورستان عمومیحمل جنازه1
ریال1000000خارج شهر حمل جنازه2
ریال15000هرکیلومتر  به سایر شهرستانها درصورت امکانحمل جنازه3
.بودخواهندرایگانشهداءمطهرپیکرنیزو)جماعت مسجدمربوطه باتاییدامام (وارثینبیوبهزیستیامدادکمیتهپوششتحتبضاعتبیافراد:تبصره
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:خدمات اطفاء ونجات
مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
رایگانایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازاطفاي حریق1
رایگانایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازنجات امداد2
ریال600000براي هرساعتایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازاحتیاط حریق3
ریال700000براي هرساعتایستگاهدراستقرارزمانتااعزامزمانازاحتیاط امداد4
ریال500000داخل شهرمنازلعملیاتیاکیپاعزامصورتدرحریق یاحادثهصدور گواهی5

ریال1500000ریال وسایرموارد1000000:شهرازخارج
کارشناسی علت حریق بنابه 6

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

وتدوینمرحلهپایانتا
گزارشتهیه

ریال500000داخل شهرمنازل
ریال1500000ریال وسایرموارد1000000:شهرازخارج

:خدمات پیشگیري 
مبلغمبناي محاسبهتعریف خدماتردیف
دستورالعملتهیهاولیه جهتبازدید1

ایمنی
ریال500000نفرساعت بازگشتتاکارشناساعزامزماناز

ریال1000000تجاري وصنعتی
دستورالعملرونداجرايبازدید2

ایمنی
ریال500000نفرساعت بازگشتتاکارشناساعزامزماناز

ریال1000000تجاري وصنعتی
ریال1000000ایمنیتائیدیهتا صدورایمنیتائیدیهصدور3
ریال بجز تجاري4000سطح شهربه ازاي هرمترمربع زیربنابازگشتتاکارشناساعزامزمانازوصدورگواهی ایمنیاماکنبازدید4

ریال7000تجاري به ازاي هرمترمربع زیربنا
ریال10000خارج ازشهروشهرك هاي صنعتی هرمترمربع

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

.آتش نشانی اخذ خواهد شدعوارضصد بعنوان
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آئین نامه انظباتی سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانیو شهريدرونعمومیقلنوحملعوارض-25ماده

فعالیتذیل پروانهعوارضدریافتبارادارندفعالیتمربوطسازماننظرزیرومخصوصرنگباومشغولندمردمبهرسانیخدمتبهشهردریکهخودروهائکلیهبرايشهرداري
موسساتومسئولینوشودتعیین میسال15نیزفعالیتادامهبرايخودرویکمفیدعمروسالتولیدپائیزمدلسهتاپروانهصدورزماندرخودرویکعمرویدنمامیصادر

شرحبهمتعلقهعوارضهرحالدر. داشتنخواهندراعمراینازبیشترخودروهايفعالیتمجوزصدورحقشهرداري
:گردمیتعیین) د-ج-پ-ب-الف-26( جداول

تلفنی و حق االمتیاز تاکسی نارنجی ، تلفنی ، ویژه و وانت بارباروانتوتلفنیتاکسیآژانستأسیسمجوزصدورهزینه) 1
)الف–26( جدول

هزینه خدمات  به ریالشرخ خدماتردیف
ریال000/000/75تلفنیتاکسیآژانس) تأسیس(مجوزصدور1
ریال000/000/25یاشرکت حمل ونقل بارتلفنیباروانتآژانس) تأسیس(مجوزصدور2
ریال000/000/22تلفنیبوسمینیآژانس) تأسیس(مجوزصدور3
ریال000/000/36)ت(واگذاري امتیاز فعالیت تاکسی سواري با پالك 4
ریال000/000/18)ت(واگذاري امتیاز فعالیت تاکسی ون با پالك 5
ریال000/000/22واگذاري امتیاز فعالیت تاکسی تلفنی 6
ریال000/800/2واگذاري امتیاز فعالیت وانت بار تلفنی7
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، تمدید ، تعویض ، المثنی و تغییر پروانه اشتغال به حمل و نقل و پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربري صدورهزینه) 2
)ب–26( جدول

95وبرحسب تناژدرسالخدمات  به ریالهزینه شرخ خدماتردیف
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 ( اشتغال افراد به حمل و نقل بار تمدید پروانه2
ریال000/400ریال000/300ریال000/250ریال000/200اشتغال افراد به حمل و نقل بارتعویض یا صدور المثنی و یا تغییر  پروانه3
ریال000/900ریال000/750ریال000/60ریال000/50اشتغال افراد به حمل و نقل بارعوارض ماهانه پروانه4
ریال000/900ریال000/750ریال000/600ریال000/500فعالیت وسیله نقلیه باربري صدور پروانه5
ریال000/500ریال000/400ریال000/300ریال000/250فعالیت وسیله نقلیه باربريتمدید پروانه6
ریال000/400ریال000/300ریال000/250ریال000/200فعالیت وسیله نقلیه باربريتعویض یا صدور المثنی و یا تغییر  پروانه7
ریال000/900ریال000/750ریال000/60ریال000/50فعالیت 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
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)    صدور ، تمدید پروانه بهره برداري انواع تاکسی ، آژانسهاي تلفنی و وانت بار( تاکسیرانیسازمانبهمربوطعوارض) 3

)پ–26(جدول
هزینه خدمات  به ریالشرخ خدماتردیف

ریال000/50هزینه تشکیل پرونده و ثبت نام متقاضیان پروانه تاکسیرانی و حمل بار1
ریال000/600شهريدرونتاکسیانواعبرايسال2مدتبهتاکسیرانیپروانهو یا تمدید صدورهزینه 2
ریال000/500وانت بارهاانواعبرايسال2مدتبه) اشتغال(حمل بار پروانهو یا تمدید صدورهزینه 3
ریال000/000/2سالیکمدتبهبهره برداري آژانس ها تلفنیپروانهو یا تمدید صدورهزینه 4
ریال000/000/2فعالیت آژانس ها وانت بار تلفنیپروانهو یا تمدید صدورهزینه 5
ریال000/400دو ماهمدتبهپروانه موقت تاکسیرانی صدورهزینه 6
ریال000/600/3)ویژه(موقت تاکسیساالنهفعالیتهزینه7
ریال000/480ون -ریال000/360تاکسیمدارس در یک سالصدور پروانه سرویس هزینه8
ریال000/000/12هاي تلفنیانسژآامتیازانتقالونقلهزینه9
ریال000/600/3)سند(قرمزنقل و انتقال تاکسی پالكهزینه10
ریال000/800/1تلفنینقل و انتقال تاکسی هزینه11
ریال000/000/6بار تلفنیآژانسهاي وانت نقل و انتقال هزینه12
ریال000/600/3نارنجیاحسن تاکسیبهتبدیلهزینه13
ریال000/200/1تلفنیاحسن تاکسیبهتبدیلهزینه14
ریال000/20+ ریال000/120و کالس توجیهی و انجام مراحل گزینش آزمون شهرشناسیهزینه برگزاري 15
ریال000/280)ماهه6اعم از المثنی و انتقال از یک تاکسی به تاکسی دیگر قبل از اتمام اعتبار (هزینه صدور انواع پروانه تاکسی رانی 16
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 هزینه استغالم هاي 18
ریال000/300هزینه فعالیت ماهیانه تاکسی ون باپالك  شخصی19
ریال000/300)بغیرازانواع تاکسی وون، اعم ازحقیقی وحقوقی(هزینه صدورکارت ترددسرویس مدارس براي یکسال 21
ریال000/600معامالت تاکسی هرفقره ازبنگاههاي معامالتیهزینه قولنامه 22
قیمت تمام شدههزینه تاکسی متروسایرموارد23
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آژانسهاوباروانت،تاکسیناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات تاکسی رانی توسط تخلفاتبهمربوطجرایم) ج
)ج–26( جدول

میزان  جریمهشرخ خدماتردیف
ریال000/600نداشتن مندرجات پروانه تاکسیرانی با مشخصات خوردومطابقت 1
ریال000/500)شامل کیله تاکسیها( تاکسیرانیعالئموآرمالصاقیاعدمونمودنمخدوش2
ریال000/500)شامل کیله تاکسیها( بازرسیناخطاربهتوجهعدم3
ف خودرو تا معرفی راننده واجد شرایطیو توقریال000/500/1)شامل کیله تاکسیها( 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
ریال000/200/1الی ریال000/000/1شدهتعیینمسیرازویژهتاکسیمجازغیرخروج8
ریال000/200/1الی ریال000/000/1شهرمحدودهازگردشیتاکسیهايمجوزبدونخروج9
ریال000/600در خصوص حمل مسافرمصوبنرخهايرعایتعدم10
ریال000/600موجهعذربدونمسافرحملازامتناع11
ریال000/500)شامل تاکسی تلفنی(سوارکردن مسافربین راهی 12



٧٤

)ج–26( جدولادامه 
جریمهمیزان  شرخ خدماتردیف

ریال000/600عدم نصب کد شناسائی راننده تاکسی بروي شیشهاي جلو عقب خوردور13
ریال000/500... )آینه اضافی ، شیشه دودي ، پرده و (نصب اشیاء غیر مجاز و خارج از استاندارد خودرو 14
ریال000/500)بعداز یک ماه بدون پروانه شناخته می شود( معتبر و فاقد اعتبار تاکسیرانیپروانهداشتنن15
ریال000/700تاکسیرانینهپرواداشتنن16
ریال000/700تاکسیرانیبازرسبهالزمقانونیمداركارائهعدم17
ریا000/500/3تا000/000/2فاقد مجوز فعالیتتوسط خودروهاي مسافربري شخصی ... نصب تابلو جعلی تاکسی و تاکسی تلفنی و 18

افزایش می % 30باراول،باردوموتعهدبراي 
یابد

ریال000/000/1فعالیت بدون مجوز تاکسی در زمان که پروانه بهرهبرداري توسط مراجع ذیربط و بطور موقت باطل شده باشد19
000/200/1الی000/000/1ساعت از تاریخ توقف تاکسی به بازرسین48دلیل ظرف مدت عدم اعالم مدت ترك و تعطیل نمودن فعالیت تاکسی به هر 20
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
ومعرفی به کمیته انضباطیریال000/000/2ارتکاب جرم در هنگام کار با تاکسی و یا بوسیله تاکسی26



٧٥

)ج–26( جدولادامه 
میزان  جریمهشرخ خدماتردیف

ریال000/500انجام  دودربستی همزمان توسط تاکسی تلفنی27
ریال000/600بسته بودن آژانس بدون اطالع قبلی به سازمان28
ریال000/600عدم مراجعه تاکسی تلفنی به آژانس برابر دستورالعملهاي صادره29
ریال000/500نمودن مسافر خارج از ایستگاه تاکسی و ایجاد ترافیکسوار و پیاده 30
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
ریال000/700حضور در جلسه هیئت انضباطی در صورت ابالغعدم 34
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
افزایش% 30باردوم،ریال وتعهد000/500/3تا000/000/2یاغیراستانداردتوسط خودروهاي آژانس روستایی ویا فعالیت بدون مجوزقانونینصب تابلوجعلی 37
برابرتعرفه قانونی اداره پستهزینه ثبت نام داوطلبین توسط اداره پست ویا دفاترپستی38
طرح درکمیته انظباطیسایرموارد درصورت وقوع39
ریال000/600به دربستی براي تاکسی هاي گردشی وخطی وویژهاقدام40
ریال000/000/2عدم فعالیت مستمرتاکسی به ازاء هرماه41
ریال000/000/2هرمعاملهعدم اعالم خریدوفروش تاکسی ظرف مدت یک هفته به تاکسی رانی به ازاء42
ریال000/000/3ازاء هرسالنداشتن پروانه بهره برداري مدیرآژانس تاکسی تلفنی به 43
ریال000/000/1خریدوفروش امتیازتاکسی هاي واگذارشده جدیدبه ازاءهرمعامله با ممنوعیت معامله44
ریال000/500نداشتن کارت سرویس مدارس45



٧٦

) 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(

جدول تخلفات و تنبیھات درخصوص اتوبوسھا و خطوط واگذار شده بھ بخش خصوصي در سازمان اتوبوسراني بوكان و حومھ) ض

)ض–26( جدول

یف
شرح تخلفرد

تنبیهات و خسارات 

مرحلھ اول
مرحله پنجممرحله چهارممرحله سوممرحله دوم

عدم واریز بموقع اقساط باقیماندة اتوبوس و حق 1
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

ــارجاع به کمیته رسیدگی

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

ریال 000/100اخذریال خسارت000/50اخذاخطار کتبی
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 000/100اخذریال خسارت000/50اخذاخطار کتبی
خسارت

ــارجاع به کمیته رسیدگی



٧٧

)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلفرد

تنبیهات و خسارات 

مرحلھ اول
مرحله مرحله چهارممرحله سوممرحله دوم

پنجم

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

ریال 000/200اخذ
خسارت

ــبه کمیته رسیدگیارجاع 

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

ــارجاع به کمیته رسیدگی

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 000/100اخذ ریال خسارت000/50اخذ اخطار  کتبی
خسارت

ــارجاع به کمیته رسیدگی

عدم رعایت کرایه مصوب ویاعدم پذیرش روش 9
جدیددریافت کرایه

ریال 000/150اخذ 
خسارت

ــــارجاع به کمیته رسیدگیتوقف



٧٨

)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلفرد

تنبیهات و خسارات 

مرحلھ اول
مرحله پنجممرحله چهارممرحله سوممرحله دوم

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

ــــکمیته رسیدگیارجاع به 

. . . 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

ــارجاع به کمیته رسیدگی

شرایط در مواقع عدم معرفی جایگزین واجد 12
. . .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

ــارجاع به کمیته رسیدگی



٧٩

)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلف رد

تنبیهات و خسارات 
مرحله مرحله چهارممرحله سوم مرحله دوممرحله اول

پنجم
از انجام بیمه بدنه،شخص ثالث ،دیه،آتش امتناع 13

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 
یرسیدگ

ــ

تعمیر و تعویض قطعات اساسـی اتوبـوس بـدون    14
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

ــارجاع به کمیته رسیدگی

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

متوقف نمودن اتوبوس 
وارجاع به شورایعالی سه 

نفره

ــــــــ

ــذاري از  16 ــوس واگـ ــردن اتوبـ ــایز کـ ــدم متمـ عـ
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 



٨٠

)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلف رد

تنبیهات و خسارات 
مرحله مرحله چهارممرحله سوم مرحله دوممرحله اول

پنجم
) درصورت تهیه و ابالغ فرم لباس توسـط سـازمان  (

در مواقع رانندگی
ریال 000/100ریال خسارت000/50

خسارت
رسیدگیریال خسارت000/501

امتناع از مجهز کردن اتوبـوس بـه وسـایل ایمنـی ،اطفـاء      17
حریق، جعبه کمکهاي اولیه و نـامطلوب بـودن وضـعیت    

صندلیها و تجهیزات داخل اتوبوس

متوقف نمودن اتوبوس 
تا انجام تعهدات واخذ 

ریال خسارت000/50

نمودن اتوبوس تا متوقف 
انجام تعهدات واخذ 

ریال خسارت000/100

متوقف نمودن اتوبوس 
تا انجام تعهدات واخذ 

ریال 000/200
خسارت

متوقف نمودن اتوبوس تا 
انجام تعهدات واخذ 

ریال خسارت000/300

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی

استفاده از بوش شیپوري ، سوتی ، چراغها و عالیـم  18
غیرمجاز ، نصب آینه غیرضروري و نامناسب و درج 

کلمات التین و غیره 

متوقف نمودن اتوبوس 
،ضبط وسایلومحو موارد 

000/50تخلف واخذ 
ریال خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
،ضبط وسایلومحو موارد 

000/100تخلف واخذ 
ریال خسارت

نمودن اتوبوس متوقف 
،ضبط وسایلومحو 
موارد تخلف واخذ 

ریال 000/200
خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
،ضبط وسایلومحو موارد 

تخلف واخذ 
ریال خسارت000/300

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی

عــدم رفــع بموقــع نقــص فنــی بدنــه اتوبــوس در اثــر 19
تصادف یا هر اتفاق غیر مترقبه دیگر

ریال 000/100اخذ ریال خسارت000/50اخذ اخطار کتبی
خسارت

ریال 000/150اخذ 
خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی
عدم نصب پالك شناسـائی درمعـرض دیـد مسـافرین و     20

سپردن اتوبوس به افراد فاقد صالحیت 
ریال 000/200اخذ 

خسارت
ریال 000/400اخذ 

خسارت
ریال 000/600اخذ 

خسارت
ــارجاع به کمیته رسیدگی



٨١

)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلف رد

تنبیهات و خسارات 
مرحله پنجممرحله چهارممرحله سوم مرحله دوممرحله اول

بـه  (اعالم بموقع خروج از خط و یا توقف اتوبـوس عدم 21
به سازمان و یا خروج از خط بـه هـر عنـوان و    ) هرعنوان

شایط بدون اخذ مجوز کتبی از سازمان

ریال 000/100اخذ 
خسارت

ریال 000/200اخذ 
خسارت

ریال 000/300اخذ 
خسارت

ریال 000/400اخذ 
خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی
عدم توجه بـه اخطـار کتبـی و تـذکرات بازرسـان و      22

ــوس در     ــارك اتوبـ ــدم پـ ــربط و عـ ــئولین ذیـ مسـ
پارکینگهاي مورد تأیید سازمان 

ریال 000/100اخذ 
خسارت

ریال 000/200اخذ 
خسارت

ریال 000/300اخذ 
خسارت

ریال 000/400اخذ 
خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی
23

ــا    ــیر حرکــت و ی ــه جــرم در مس ــیله ارتکــاب ب بوس
اتوبوس

متوقف نمودن اتوبوس 
وارجاع به مراجع 

ذیصالح قضائی تا تعیین 
000/100تکلیف واخذ 

ریال خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
وارجاع به مراجع 

ذیصالح قضائی تا تعیین 
000/200تکلیف واخذ 

ریال خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
وارجاع به مراجع ذیصالح 

قضائی تا تعیین تکلیف واخذ 
ریال خسارت،در 000/350

صورت محکومیت ارجاع به 
کمیته رسیدگی

ــــ



٨٢

)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلف رد

تنبیهات و خسارات 
مرحله پنجممرحله چهارممرحله سوم مرحله دوممرحله اول

24
عدم انجام بموقع معاینه فنی 

متوقف نمودن اتوبوس 
معاینه واخذ تا انجام 

ریال خسارت 000/100
براي هر روز

متوقف نمودن اتوبوس تا 
000/200انجام معاینه واخذ 

ریال خسارت براي هر روز

متوقف نمودن اتوبوس 
تا انجام معاینه واخذ 

ریال خسارت 000/250
براي هر روز

متوقف نمودن اتوبوس 
تا انجام معاینه واخذ 

ریال 000/350
خسارت براي هر روز

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی

عدم اعالم کتبی محل تعمیر اتوبـوس درخـارج از   25
تعمیرگاه سازمان 

ریال 000/200اخذریال خسارت000/100اخذاخطار کتبی
خسارت

ریال 000/300اخذ
خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی
ــا و     26 ــنامه ه ــاد بخش ــه مف ــدام ب ــت و اق ــدم رعای ع

دستورالعملهاي صادره از طرف سـازمان در امـور   
مربوطه 

با توجه به اهمیت موضوع اخطار کتبی
اخطار کتبی ،ارجاع به کمیته 

رسیدگی

با توجه به اهمیت موضوع 
اخطار کتبی ،ارجاع به 

کمیته رسیدگی

با توجه به اهمیت موضوع 
به اخطار کتبی ،ارجاع 

کمیته رسیدگی

ــ

عدم استرداد اشیاء باقیمانده در اتوبوس به مسئولین 27
ذیربط 

اخطار کتبی واسترداد 
عین اشیاء

اخطار کتبی واسترداد عین 
ریال 000/100اشیاءواخذ 

خسارت

اخطار کتبی واسترداد عین 
ریال 000/200اشیاءواخذ 

خسارت

اخطار کتبی واسترداد 
عین اشیاءواخذ 

ریال خسارت000/300

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی



٨٣

)ض–26( جدولادامه 

یف
شرح تخلف رد

تنبیهات و خسارات 
مرحله پنجممرحله چهارممرحله سوم مرحله دوممرحله اول

حمل مسافر در کـابین راننـده و یـا عـدم تفکیـک      28
مسافرین زن و مرد براساس مقررات سازمان

اخطار کتبی واخذ 
ریال خسارت000/100

000/200اخطار کتبی واخذ 
ریال خسارت

اخطار کتبی واخذ 
ریال 000/300

خسارت

000/400اخطار کتبی واخذ 
ریال خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی
اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب به سایر منکرات در 29

طول مدت قرارداد
متوقف نمودن اتوبوس و 
ارجاع به مراجع ذیصالح 

انتظامی قضائی

ارجاع به کمیته رسیدگی 
ریال جریمه 000/100واخذ 

براي هر روز 

---

تسویه حسـاب اداره راهنمـایی و   عدم ارائه تصویر 30
اخطار کتبیرانندگی بوکان در موعد مقرر

000/50اخطار کتبی و اخذ 
ریال خسارت

اخطار کتبی و اخذ 
ریال 000/100

خسارت

000/150اخطار کتبی و اخذ 
ریال خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی
غیبت غیرموجه در روزهاي عـادي و عـدم تعمیـر    31

اتوبـوس بمـدت دومـاه بـا توجـه بـه       اساسی بموقع 
گزارش کارشناس فنی سازمان

اخطارکتبی واخذ 
ریال خسارت000/100

000/200اخطار کتبی و اخذ 
ریال خسارت

اخطار کتبی و اخذ 
ریال 000/300

خسارت

000/400اخطار کتبی و اخذ 
ریال خسارت

ارجاع به 
کمیته 

رسیدگی



٨٤

)شهرياتوبوسهاي(عمومیخودروهايرويبرتبلیغاتهزینهنرخ) ط
گردیدخواهداخذومحاسبه) 2-ط-26و) 1-ط-26( جداولاساسبرخودروهايازخارجوداخلدرتبلیغاتهزینهنرخ

)1-ط–26( جدول
یک سالهنرخ اجاره شش ماهنرخ اجاره سه ماهنرخ اجاره یک ماهنرخ اجاره خدماتشرحردیف

ریال000/500/5ریال000/475/2ریال000/650/1ریال000/۶۶٠تبلیغات در  پشت اتوبوساجاره بهاي 1
ریال000/650/1ریال000/950ریال000/528ریال000/١٩٠اجاره بهاي تبلیغات در  پشت مینی بوس2
ریال000/200/21ریال000/500/13ریال000/400/8ریال000/100/3نه اتوبوسبلیغات در  بداجاره بهاي ت3
ریال000/180/5ریال000/100/3ریال000/600/1ریال000/580اجاره بهاي تبلیغات در  بدنه مینی بوس4

)2-ط–26( جدول
هزینه خدماتخدماتشرحردیفهزینه خدماتخدماتشرحردیف

ریال000/660اتوبوسعقبشیشهدرتبلیغاتاجرايبهاءاجاره6ریال000/990)ماهانه(اتوبوسداخلدربرچسببصورتتبلیغاتبهاءاجاره1
ریال000/000/1مینی بوسعقبشیشهدرتبلیغاتاجرايبهاءاجاره7ریال000/660)ماهه6( اتوبوسطرفیکدرتبلیغاتبهاءاجاره2
ریال000/190آفتابگیربرچسببصورتتبلیغاتاجرايبهاءاجاره8ریال000/000/10)سالهیک( اتوبوسطرفدریکتبلیغاتبهاءاجاره3
ریال600/1روزهرA٣و A۴کاغذ 9ریال000/418روزهراتوبوسبدنهتمامتبلیغاتاجرايبرايخوابهزینه4
یال000/000/2ماههرخیابانهادرمسافرسایبانجایگاههاياجاره10ریال000/330روزهرمینی بوسبدنهتمامتبلیغاتاجرايبرايخوابهزینه5



٨٥

تصویب اعتباراین تعرفھ تاتصویب تعرفھ برای سال آتی:نکتھ 

صفحه می باشد 84تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی شهرداري بوکان مشتمل بر 

رنصريـامیش      ـرادمنسعــدي
بوکانشهراسالمیشورايرئیسوکانـبردارــشه


