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 صفحه ماده عنوان صفحه ماده عنوان

 77 12 کميسيون ماده صد   7  - مقدمه و عناوین کلی طبقه بندی درآمدها و منابع در بودجه

 77 11 عوارض عدم ایجاد فضای باز 9 - مستندات قانونی و تعاریف 

 71 12 عوارض کسری و حذف پارکينگ 21 2 عوارض پروانه ساختمانی

 71 12 عوارض بر تغيير نام مالک در سند 23 1 نحوه صدور پروانه ساختمانی

 71 17 سازیعوارض حاصل از خدمات آماده  23 2 عوارض صدور پروانه تعميرات 

 71 13 حق گارشناسی و فروش نقشه 27 2 عوارض صدور پروانه حصار کشی 

 72 17 تخفيفات 23 7 عوارض صدور پروانه تخریب 

 73 13 تسهيالت تعریض 23 3 تغيير جانمایی ساختمان 

 77 19 تقسيط 29 7 عوارض مازاد بر تراکم در کاربری های مختلف

 37 27 عوارض نوسازی 27 3 عوارض بر بالکن و پيش آمدگی

 32 22 استرداد وجه 22 9 عوارض بر تفکيک اراضی و ساختمان

 32 21 عوارض ساليانه و شماره گذاری موتورسيکلت 27 27 اصالحيه پروانه ساختمانی 

 32 22 عوارض ساليانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقليه 27 22 صدور پایانکار و گواهی عدم خالف 

 32 22 عوارض بر معامالت وسيله نقليه 72 21 عوارض تاخير در اخذ پایانکار 

 32 27 عوارض ثبت نام و آموزش رانندگی 72 22 تمدید و تجدید پروانه های ساختمانی

 37 23 عوارض صدور پروانه تاکسيرانی 71 22 عوارض ایجاد و نگهداری فضای سبز 

 33 27 درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی 71 27 عوارض ترميم و بازسازی جداول و آسفالت 

 33 23 عوارض بليط مسافرت وباربری 71 23 عوارض ایجاد و گسترش کتابخانه های عمومی  

 33 29 حق امتياز تاکسی 71 27 عوارض آموزش و پرورش  

 33 27 برداری از خطوط مسافر داخل شهربهره  71 23 عوارض بهره برداری از معبر  

 91 22 درآمد حاصل از دفاتر پيک موتوری 72 29 ارزش افزوده امالك 

 73 17 عوارض حق تشرف  

 درآمد حاصل از پارکينگ و پارکومترها
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91 

 CNG 22درآمد حاصل از جایگاه 
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 صفحه ماده عنوان صفحه ماده عنوان

 97 22 عوارض بر پروانه های کسب و پيشه و حق صدور پروانه 
درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات 

 آسفالت
32 272 

 272 37 درآمد حاصل از کرایه ماشين آالت و وسایل نقليه 277 27 عوارض بر فخاری و سایر مصالح ساختمانی

 272 33 آالت و وسایل نقليهدرآمد حاصل از کرایه ماشين  277 23 عوارض بر باسکول ها

 277 37 مال االجاره ساختمان و تاسيسات 273 27 عوارض نمایندگان فروش خودرو 

 273 33 فروش سرقفلی 273 23 عوارض بانکها و عابر بانکها

 273 39 فروش اموال غير منقول 273 29 عوارض دکل های مخابراتی

 277 77 منقول و اسقاطیفروش اموال  222 77 درآمد حاصل از خدمات شهری

 279 72 عوارض بر توليد یا فروش محصوالت توليدی 222 72 درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله

عوارض و بهای خدمات ساماندهی مشاغل شهری و فراورده 

 های کشاورزی 
 279 71 درآمد فروش ار آگهی های تجاری 222 71

 233 72 مظالبه نشدهضبط سپرده ای  223 72 درآمد کشتارگاه

 233 72 ضبط سپرده های معامالت شهرداری 227 72 دوآب ميادین عوارض

 233 77 عوارض گذرنامه 227 77 حق ورود به تاسيسات شهرداری

 233 73 عوارض اسناد رسمی                 223 73 درآمد غسالخانه و گورستان  

 237 77 عوارض گازنامه 229 77 درآمد پارکها

 237 73 عوارض آب بها 227 73 جریمه قطع اشجار شهری و غرامت

 237 79 عوارض تلفن ثابت و همراه 222 79 درآمد حاصل از فروش گل و گياه و سایر محصوالت

 237 37 عوارض برق 222 37 عوارض و بهای خدمات ناشی از اجرای فضای سبز

 237 32 ارزش افزودهعوارض ماليات بر  221 32 عوارض ایستگاه آتش نشانی

 239 31 زمان اجراء 223 31 درآمد حاصل از امور عمرانی

 239 32 تصویب 223 32 حفاری ترميم و گيری آسفالت،لکه حق

 277 -- ارزش معامالتی عرصه به انضمام نقشه بلوك 277 -- جدول معابر اصلی
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 ه:ــدمـمق

ساکنان یک شهر تشکيل و هزینه خدماتی که به شهروندان شهرداری ها با هدف پاسخگوئی به نيازهای خدماتی 

حقوقی شهر  ارائه می دهند را با مکانيزم های خاصی تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از ساکنان حقيقی و

می کنند . شورای اسالمی شهرنيز به نمایندگی از طرف مردم وظيفه نظارت بر حسن انجام امور در مطالبه 

 ده دارند . به بيان دیگر در شهرداریها همزمان دو عمل اساسی اتفاق می افتد : شهرداریها را بر عه

دریافت هزینه های این خدمات از ساکنان شهر تحت عنوان  دومتوليد خدمات و ارائه به شهروندان و  نخست

 درآمد .

کرد ی در کارنيرومحرکه فعاليت های شهرداری، بخش بسيار اساس مسئله منابع درآمدی شهرداریها بعنوان

 و اهداف مورد نظر از تدوین این الیحه به شرح ذیل است : شهرداریها می باشد 

 رفع ابهامات و قانونمند کردن وصول عوارض وبهای خدمات . - 1

 حذف فرمولهای پيچيده و تسریع وتسهيل در محاسبه عوارض .  -2

خدماتی که تاکنون عوارض آن وصول نشده رفع نواقص موجود در عوارض فعلی و تنظيم وتصویب تعرفه جهت  -3

 است .

 ایجاد وحدت رویه در محاسبات عوارض . -4

 ایجاد حس خوشبينی و همکاری در بين شهروندان با قانونمند کردن وصول عوارض وبهای خدمات . -5

 شفاف سازی و دور ساختن اعمال نظر فردی در این خصوص . -6

درآمد شامل قوانين مصوب )همانند قانون ماليات بر ارزش افزوده ( و تجميع کليه دستور العمل های وصول  -7

 مصوبات شورای اسالمی شهر .

 ایجاد عدالت اجتماعی الزم در نحوه وصول عوارض.  -9
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 عناوین کلی طبقه بندی درآمدها و منابع در بودجه

 

 شرح درآمد کد طبقه

 درآمد ناشی از عوارض عمومی 227777

 درآمد ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری 217777

 موسسات انتفاعی شهرداریبهای خدمات و درآمد های  227777

 حاصل از وجوه و اموال شهرداری درآمدهای 227777

 کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 277777

 اعانات؛ کمک های اهدائی و دارائی ها 237777

 واگذاری دارایی سرمایهجمع کل منابع حاصل از  177777

 جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی 277777
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 آیين نامه مالی و معامالتی شهرداریها :

ثر تا هفت روز حاضر به انعقاد کقانونی حداداری کند یا پس از ابالغ خودهرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله : 3ماده 

قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهدگردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز 

 . ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

بهاءخدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله  ،ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض هر شهرداری دارای تعرفه: 27اده م

شود درج و هر نوع عوارض یا بهاخدمات جدیدی که وضع و تصویب تحصیل می تابعه و وابسته به آن وصولیشهرداری و مؤسسات

وزارت کشور برای طرز تنظیم  . شودگیرد در تعرفه مذکور منعکس مین نرخ آنها صورت میمیزاگردد یاهر تغییری که در نوع ومی

و تشخیصو وصول انواع عوارض ودرآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع

 .خواهدکردابالغ شهرداریها راهنمایی به

هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیصبدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص تطبیق وضع هرمؤدی یا :22ماده 

هایتابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند که از طرف شهرداری یا سازمانیا کسانی است

ه وضع آنها در دادگاهاداری شهرداری رسیدگی و های خود به کار برند و در صورت تخلف بتشخیصرا در طرفیکمال دقتبی

 .گذاردهخواهد شدتنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا

مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در  شهرداری مجاز به تقسیط :21ماده 

مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی  4331قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال  77ماده 

ول بانکی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا خود به طور یکجا نباشد که در اینصورت ممکن است بدهی مؤدی با بهره متدا

 حساب موکول به وصول کلیه بدهی است . 

 :آیين نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر

شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک می توانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه های طرحهای خاص خدماتی یا : 7ماده 

عمرانی ، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند. عوارضی که از این طریق وصول می گردد، صرفاً در همان مدت و 

 مورد تعیین شده در مصوبه وضع عوارض ، قابل مصرف می باشد.

وارضی که توسط مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان ، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به ع: 3ماده 

توسط مراجع ذی صالح وضع شده و موضوع تبصره ” شوراها با رعایت این آیین نامه وضع می شوند و یا عوارض محلی که قبالً

( قانون شهرداریها مقرر شده است و در 77( این آیین نامه نمی باشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است که در ماده )2ماده )

این آیین نامه که توسط شوراهای اسالمی بخش و شهرک وضع شده است ، به عهده هیأتی مرکب از خصوص عوارض موضوع 

 وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسالمی بخش یا شهرک می باشد.
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( قانون شهرداریها دیوان 77در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ) :2تبصره 

 ( معترض می تواند به مرجع قانونی ذی ربط مراجعه نماید.8عدالت اداری است و در مورد نظر هیأت مذکور در قسمت اخیر ماده )

وضع هر یک از جهت قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسالمی شهر و بخش  05ماده  4در راستای تبصره  :1تبصره 

 پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد  ، تصویب و اعالم عمومی نمایند .عوارض محلی موظفند موارد را حداکثر تا 

شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه پنجساله و  :22ماده 

 مراعات نمایند: قوانین بودجه سالیانه اعالم می شود، سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل

 ـ نیل به سمت خودکفایی شهرداری ، دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز ؛ 4

 ؛مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی ـ رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش های 2

 وضع عوارض هایی که به صورت غیر مستقیم وصول می شوند؛ـ جهت گیری به سوی  3

 ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛1

 ـ توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل ؛ 0

 ـ هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض ؛ 6

 ، معافیت و نظایر آن ؛ـ توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف  7

 ـ رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف ، معافیت و نظایر آن ؛ 8

 ـ اعمال رویه های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض ؛ 9

 ( قانون اساسی .3ـ وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ) 45

زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه  :تبصره 

 عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی شود.

توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق شوراها می : 72ماده 23بند 

 وط نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند.  ها با رعایت قوانین و مقررات مربمشارکت و سایر روش
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ری:مبانی قانون شهرداریها مرتبط با عوارض و سایر منابع درآمدی شهردا  

 :(17/22/2227)اصالحی  77ماده  1بند 2بصره ت

عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های 

عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق 

شتن وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به بردا

نسبت به جبران  77آنها اقدام وچنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده

هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است نصب دکهبهاقدامقانوناینخسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعدازتصویب

در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه رأساً و بوسیله مأمورین خود 

 . خسارتی نخواهند داشت

ه)بر عهده شهرداری تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیر :77ماده  23بند 

 . ها خواهد بود(

های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و و ساختمان اث بناهااحد:77ماده  12بند 

میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر الزم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای 

 .اشخاص بی بضاعت ساکن شهر

آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آن را تدوین و  شهر شورای اسالمیشهرداری با تصویب  :72ماده

 نماید.تنظیم می

از شهرداری کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد ، معامله هر گونه دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام  -تبصره 

س از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پ

 یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعالم دارد.

شود عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بهنام مأمور وصول تعیین می :77ماده  

 .مقرراتامور مالی تضمین کافی بسپارندمأمورین وصول باید بر طبق دریافت خواهد شد و

را طراحی و برای اجرا به  به شهرداری  شهرداری مکلف است مکانیزم مخصوصی جهت ارائه ی شفاف عوارض توسط مودیتبصره:

 تصویب شورای اسالمی شهر برساند )نحوه محاسبه ، نحوه پرداخت الکترونیک و...(

رداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، رفع هرگونه اختالف بین مودی و شه :77ماده 

دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون 

ت بر طبق تصمیم ثبت مکلف اس یاتتشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای

 .کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند
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 :(2227/22/17)الحاقی 93ماده   3تبصره 

ب ها و نهرها و مجاری فاضالها و به طور کلی معابر و بستر رودخانهروها و خیابانها و پیادههای عمومی و میداناراضی کوچه

گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است باغهای عمومی و  شهرها و

ها واقع در ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه.مالکیت شهرداری است ملک عمومی محسوب و در

ها قبالً نظر وزارت آب و عملیات عمرانی در بستر رودخانههر گونه محدوده شهرها بالمانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای

 .برق را جلب نمایند

مـــالکین اراضــی و امـــالک واقــع در محــدودم شـــهر یــا حـــریم آن بایــد قبــل از هـــر اقــدام عمرانـــی         :277ماااده  

از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یـا   می بایستشهرداری .نمایند اخذپروانهازشهرداریساختمانوشروعاراضییاتفکیک

ــأم   ــیله م ــه بوس ــاد پروان ــالف مف ــم ازمخ ــود اع ــهورین خ ــاختمانآنک ــینس ــوردرزم ــورواقعمحص ــدجلوگیرییاغیرمحص ــد. باش  کن

که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات مندرج در پروانه  فوقـ در موارد 4تبصره 

ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شـده باشـد بـه تقاضـای شـهرداری موضـوع در       

شـود.  ر و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح میکمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشو

کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبـاً ارسـال دارد پـس از انقضـاء مـدت      کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می

کنـد ظـرف   رکت مـی مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضـی  شـ  

مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه 

کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کنـد در غیـر ایـن    جلوگیری می

تصمیم کمیسیون بر قلـع تمـام یـا قسـمتی از بنـا       کهیصورتردای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.صورت کمیسیون به تقاض

 کند.میباشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوزکندتعیین

اقدام کرده و  شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً

 خواهدکرد. دریافتنامة اجرای وصول عوارض از مالکهزینة آن را طبق مقررات آیین

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزم استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون 2تبصره 

ه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجمی

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصال  مصرفی باشد بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنه کوچ

تر و از سه برابر کند )جریمه نباید از حداقل یک دوم کم تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام

ارزش معامالتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشتر باشد(. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف 

 رأی این مورد نسبت به صدوراست مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در 

 خواهدنمود. اقدامتخریب

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزم استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری 3تبصره 

)در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی کمیسیون می

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصال  بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنفرعی و یا کوچه بن

تر و از دو برابر کم است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل  مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف

تر باشد(. در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه زش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشچهار برابر ار

، کمیسیون در این اع و تقاضای صدور رأی تخریب بکندخودداری کرد شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارج

 د نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد کرد .مور
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ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی 1تبصره 

معامالتی  تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزشرعایت شده باشد کمیسیون می

ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن 

تر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد بیش

 عمل خواهد شد. 3 و 2های تبصره

تواند با توجه به ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می0تبصره 

ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه

ع متر مرب 20هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باشد، صادر کند )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ساختمان برای 

 جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد .باشد(. شهرداری مکلف به اخذمی

مصوب رعایت  پروانة ساختمان و طرحهایـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس 6تبصره 

برهای اصالحی را بکند، در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از 

 رعایت اصول فنیادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به کمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم 

 است. 455مادمکمیسیونهایدرصالحیتو بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع

گردد، از لحاظ ـ مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می7تبصره 

ا و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت هانطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و یا تخلف را بموقع به 

قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا  455شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی بطرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک مادم 

تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور 

به  موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون  6

گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة  455مادم 

گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض ز جراید کثیراالنتشار اعالم میاشتغال درج و در یک یا چند مورد ا

ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه  6بمدت حداکثر  455پروندم کمیسیون مادم  وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال

ری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کند و هر ین شهردابرای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمور

گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، 

ن شهرداری واجد جنبة شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموریطبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می

جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و 

تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف دستور شهرداری اجرا نشود می

 کند. اقداماختمانیسساختنعملیات

ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملة قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای 8تبصره 

ناتمام گواهی عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد 

( معامله انجام گرفته و از ید 21/44/4300قانون شهرداریها ) 455تبصره الحاقی به مادم  6ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 

مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی 

 باشد.میبالمانعن در سند انجام معاملهنبوده و با ثبت و تصری  آ

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتیکه اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و 

مالکیت انجام مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصری  مراتب فوق در سند 

 معامله بالمانع می باشد .
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است از شمول تبصره یک ماده ـ ساختمانهایی که پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده 9تبصره 

 صد قانون شهرداری معاف می باشند . 

هرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی قانون شهرداری هر گاه ش 455ـ در مورد آراء صادره از کمیسیون مادم 45تبصره 

خواهد بود که اعضای  455ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مادم 

 رای این کمیسیون قطعی است .اند.داشتهشرکتقبلیآن غیر از افرادی باشند که در صدوررأی

نامة ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست نـ آیی44تبصره 

 تجدیدنظر خواهد بود.و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل

اراضی واقع در ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز  :272ماده

ای انجام دهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه

نماید، باید ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری میرسیده باشد. نقشه

وح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری پس از کسر سط

تواند خود تکلیف از سوی شهرداری مالک میبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین.شودابالغمالکتأییدوکتباًبهماهسهحداکثرظرف

های عایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانهتقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با ر

( حداکثر ظرف دو ماه باید 0کمیسیون ماده ).نماید(، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می0عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده )

مع و تفصیلی در چهارچوب سایر به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جا

 موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید .  ضوابط و مقررات، به

ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت 4تبصره

های تفکیکی ز جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین انامهحدنصابها، ضوابط، آیین

 :استموضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی

 4366سالمصوبشهریزمین(قانون40(و)41مواد)ـ

مسکن و سایر اشخاص حقیقی و  فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونیـ قانون منع

 4384حقوقی مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن 4371ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن 4380ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال

 شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن ( قانون تأسیس شورای عالی0ـ ماده )

 .خواهدشداقدام4366( قانون زمین شهری مصوب سال 44( ماده )4ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )2تبصره

ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و 3تبصره

و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوار و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز (202)تی تا سقف بیست و پنج درصد خدما

این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد 

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین می( از باقیمانده اراضی را دریافت 202)
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 .طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید

( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت 3ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره )1تبصره

ر مواردی که آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد .دعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال شود، متایجاد می

تواند با تصویب شورای اسالمی شهر امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می

 .یدمعادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نما

شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسالمی و ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی 0تبصره

 .قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك :  2تبصره 

سازی میسر نباشد و احتیاج به بندی و تفکیک و ساختمانهای مجاز برای قطعهمحدودهدر مواردی که تهیه زمین عوض در داخل 

توانند در مقابل های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میمحدوده مزبور طبق طرحتوسعه 

وده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدموافقت با تقاضای صاحبان

درصداز اراضی آنها  25الزم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا  سازی زمین و واگذاری سطوحعمران و آماده

و بهسازی شهری، به  های نوسازیهمچنین اراضی عوض طرحرا برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و

 .طور رایگان دریافت نمایند

 ی نظام مالی کشور :اقانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتق 79ماده 

صورت نسیه نسبت به  پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به هفته ها مکلفند حداکثر تا یکشهرداری

بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد  درخواست یا دریافت وجه مازاد .متقاضی اقدام نمایند ساختمان پروانه تحویلصدور و 

صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود  ( عوارض به4552پرداخت صددرصد ) .ها ممنوع استاز صدور پروانه توسط شهرداری

صورت نسیه)قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی که به تصویب شورای  . در پرداخت عوارض بهرسدمیشهراسالمیکه به تصویب شورای 

ها مکلفند در صورت عدم شهرداری .شودبه مبلغ عوارض اضافه میباراعترسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اسالمی شهر می

( قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون 0های اجرائی موضوع ماده )اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه

خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و  مالک اجرائی ذیربط با تقاضای دستگاه نیاز به موافقت

 پروانه صادر کنند.مقررات مربوطه 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده :

مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره  :27ماده 

 .می گرددموضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد 

مالیاتهایی که در موقع خرید کاالها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها برای انجام وظایف وخدمات قانونی پرداخت  -7تبصره 

 .می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2e4af69613
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87/2e4af69613
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87/2f5ef27757
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87/2f5ef27757
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D9%87%D8%B1/27ac8e8618
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B4%D9%87%D8%B1/27ac8e8618
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2432777463
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87/2865058252
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87/2865058252
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9/384e120977
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9/384e120977
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ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست که استاندارد ها و :  4تبصره  :23ماده

نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست) تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد(، همچنین 

از ( 42پاالیشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد)

( این قانون و تبصره های آن به عوارض آالیندگی موضوع این 47می باشند. حکم ماده) قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی

 ماده قابل تسری نمی باشد.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به 

 ( واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.39(ماده)2وجوه موضوع تبصره) حساب تمرکز

( از عوارض 052به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد) -3تبصره

ت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل وصولی بند )الف( این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزار

اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر 

پیشنهاد مشترک وزارتخانه توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به 

 های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

که بنابه رابطی( این قانون را به حسابهای38مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده) :29ماده 

گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعالم افتتاح می کشورکلداریکشور و توسط خزانهامور مالیاتیسازماندرخواست

گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب می

 شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

( در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از 38ه)الف( عوارض وصولی بند )الف( ماد

حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و 

 :میزان کمتر توسعه یافتگی

 :گرددمییینتعزیرشرحبهخاصخدماتوعوارضمالیات:22ماده

( بهاء بلیط 20هوایی پنج درصد )حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی) به استثناء ریلی(، دریایی و -الف

 به عنوان عوارض . 

قیمت  عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار -ب

 .آنهاورودیفروش کارخانه) داخلی( و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق

عوارض موضوع بند)ب( این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال) به استثناءخودرو های گازسوز( به ازاء سپری  -تبصره

( عوارض موضوع بند مزبور این 4552ثر تا صد درصد)( و حداک452به میزان ساالنه ده درصد) (شدن هر سال) تا مدت ده سال

 .ماده افزایش می یابد

شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی الف ـ اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل برون : 27ماده 

این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد ،  (13بند )الف( ماده )( بهاء بلیط موضوع 02نمایند ، مکلفند پنج درصد )می

http://sahoma.azpar.com/?p=324#B1M324
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حساب شهرداری محل فروش به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به

 ایند .بلیط واریز نم

ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود ، 

خلی( و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق درهزار قیمت فروش کارخانه )دااین قانون را به نرخ یک( 13بند )ب( ماده )موضوع 

گردد ، محاسبه و به حساب های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم میورودی )وارداتی( براساس قیمت

 شهرداری محل واریز نمایند . 

همچنین ارائه خدمات که در این قانون  برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و :77ماده 

، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها 

توسط ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، 

 .  باشدشوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده -4تبصره 

 .یندباشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نما

قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها  -  3تبصره 

 .گرددمی  ملغی

هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: 23بند ت ماده 

 شهرداری توسط دولت ممنوع است. 

 قانون نوسازی و عمران شهری 

نوسازی و عمران و اصالحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصالح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای   : 2ماده 

اساسی  عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف

 شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند
    

  ت گردد.شهرداری پرداخه عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال ب :27ماده 
:از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جایزه منظور 4تبصره 

 و کسر خواهد شد. 

زیان  درصدی9مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت  :22ماده 

دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است طبق مقررات  این قانون نسبت به استیفای مطالبات 

 .خود اقدام کند

 

 

http://sahoma.azpar.com/?p=324#B2M324
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 : تجميع عوارضقانون 

 :میگردد زیرتعیین شرح به خدمات ازبرخی دریافتی وعوارض مالیات: 2ماده

 کارتهای,  المللی بین خدمات,  وخارجی داخلی کارکردمکالمات,  وهمراه ثابت تلفنهای آبونمان ازقبیل مخابرات خدمات-الف

 {عوارض( 42)درصد ویک مالیات( 02)پنجدرصد} خدمات قیمت( 62)درصد شش معادلی اعتبار

 ( مالیات عنوان به) واگذاری قیمت( 252)درصد بیست معادل همراه تلفن خطوط واگذاری –ب

 استحفاظی درحوزه مشترکین مصرفی آب وهمچنین(وکشاورزی معدنی,  صنعتی استثناءمصارف به)  مشترکین برقوگازمصرفی –ج

 (.عوارض عنوان به) آنها مصرفی بهای( 32)درصد شهرهاسه

 عنوان به)  هزینه( 22)دودرصد باشگاهها و تاالرها, مسافرخانه, مهمانپذیر,  آپارتمان هتل, مهمانسرا, متل,  هتل خدمات -د

 ( عوارض

 عنوان به) بلیط بهای( 02)درصد پنج وهوایی دریایی,  ریلی,  زمینی کشورباوسایل مسافردرداخل شهری برون ونقل حمل - هـ

 (  عوارض

 درهزارقیمت یک معادل مورد حسب وارداتی یا داخلی ازتولید اعم دوکابین وانت و سواری خودروهای انواع سالیانه عوارض -و

 .آنها ورودی وحقوق گمرکی ارزش درهزارمجموع ویایک(  داخلی) کارخانه فروش

 عمومی سواری استثناءخودروهای به ازتولیدداخلی یاوارداتی اعم دوکابین وانت و سواری خودروهای انواع گذاری شماره –ز

 گمرکی ارزش مجموع( 32)درصد ویاسه(  داخلی) کارخانه فروش قیمت( 32) درصد موردسه حسب شهری یابرون درونشهری

 {. عوارض( 42)درصد ویک مالیات( 22)دودرصد} آنها ورودی وحقوق

 چرخه وسه موتورسیکلت,  شناورها,  کشاورزی,  معدنی,  راهسازی آالت استثناءماشین خودروبه انواع وانتقال نقل مالیات –ح

 مجموع( 42)درصد ویایک(  داخلی)کارخانه فروش قیمت( 42)درصد یک موردمعادل حسب,  ازتولیدداخلی یاوارداتی اعم موتوری

( 452)درصد ده میزان ازعمرخودروبه یکسال شدن سپری ازای به,  مالیات این محاسبه یمبن.  آنها ورودی وحقوق گمرکی ارزش

 مییابد. تقلیل({ 052)درصد وحداکثرتاپنجاه}

 

 سایر قوانين : 

 .4/3/4370و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور  -1

  45/3/4383ین نامه اجرایی مصوب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و آی -2

 . 4381مصوب سال قانون تعریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها  -3
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 .  28/8/4375قانون نحوه تقویم ابنیه ، امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب  -1

 .  29/8/4367قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب  -0

 قانون نظام صنفی کشور و آیین نامه اجرایی مربوطه .  -6

هیئت 4381/  0/  4هـ   مورخ   3206/ ت   2818و آیین نامه اجرایی شماره   4383وب سال قانون مدیریت پسماند ها مص -7

 محترم دولت 

تاکسی عبارت از :  آیین نامه اجرایی قانون الحاق تبصره به قانون ماده واحده واگذاری امورات مربوط به تاکسیرانی  2 ماده-8

است که دارای مشخصات معین شده در این آئین نامه است  -روی مناسب دیگراعم از سواری، استیشن یا هر خود -ای وسیله نقلیه

های تاکسی شهری به جابجایی مسافر در درون شود، به صورت یکی از سرویسبرداری که توسط شهرداری صادر میو با امتیاز بهره

 .پردازدشهر می

اده واحده واگذاری امورات مربوط به تاکسیرانی :هزینه آیین نامه اجرایی قانون الحاق تبصره به قانون م 5ماده 5تبصره -9

برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به نامه و حق امتیاز پروانه بهرهها و مجوزهای موضوع این آیینخدمات و هزینه صدور پروانه

 .از متقاضیان اخذ خواهد شداشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تایید وزارت کشور توسط شهرداری 

 تعاریف :

منطقه در تقسیمات شهری به فضاهایی اطالق می گرددکه بیشترین درصد زمین را برای یکی از عناصر شهری  منطقه اصلی:

 به خود اختصاص می دهد .

 قطعه ای که دارای سند مالکیت ششدانگ بوده و بوسیله معبر مجزا نشده باشد . قطعه زمين :

تقسیم یک قطعه زمین به دو یا چند قطعه جهت مالکیت یا استفاده مجزا از هر قطعه زمین تفکیک نامیده می شود .  تفکيک :

 هر پالک می باید دارای راه دسترسی جداگانه باشد .

 مساحتی از زمین که به قطعات کوچکتر مجاز به تقسیم نیست . حد نصاب تفکيک :

مجاور بهم بصورت یک قطعه . تجمیع قانونی و رسمی وقتی انجام می شود که طبق  یکپارچه نمودن چند قطعه زمین تجميع :

 ضوابط قانونی ، اسناد قطعات مجاور لغو و یک سند مشترک برای مجموع قطعات تنظیم می گردد.

 .باشد ک یا چند ساختمان اشغال شدهزمینی است که حدود آن در سند مالکیت مربوطه تعیین شده باشد و بوسیله ی پالك :

ساختمان یا بخشی مستقل از یک ساختمان است که برای سکونت یک خانوار منظور شده است . به تعریف  واحد مسکونی :

دیگر ، یک یا چند اطاق به یکدیگر ارتباط داشته ولی از نقطه نظر ساختمانی با سایر اطاق هایی که در آن ساختمان قرار دارند 
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واحد مجزای مستقل برای اشغال دائمی یک خانواده با تجهیزات الزم چون آشپزخانه ، توالت ، مجزا باشند و در عین حال یک 

 حمام وورودی مستقل جهت زندگی ساکنان آن باشد .

 متر بلندتر از هر نقطه آن باشد  05/4عبارت است از طبقه ای که سط  آن هم تراز کف و حداکثر  طبقه همکف :

درصد یا بیشتر از حجم آن زیر 05متر باشد و  05/4ه ارتفاع آن حداکثر از کف معبر مجاور قسمتی از ساختمان ک زیرزمين :

 زمین قرار دارد .

قسمتی از ساختمان هم سط  گذر که معموال به صورت فضایی شامل ستونها بدون دیوار جدا کننده بوده و فاصله زیر  پيلوت :

 به منظور پارکینگ ، انباری و موتورخانه استفاده می گردد. متر می باشد و فقط 15/2سقف آن از تراز گذرحداکثر 

سطحی از زمین است که در آن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و برای استفاده محوطه سازی اختصاص داده شده  حياط :

 باشد .

. در مورد سقف شیب دار فاصله عمودی آخرین نقطه بام تا کد ارتفاعی بر واقع در معبر مجاور قطعه زمین  ارتفاع ساختمان :

 فاصله خط الراس بام از سط  گذر اصلی محاسبه می گردد.

 موقعیت کف در گذرگاه عام برای محاسبه ارتفاع ساختمان به شرح زیر تعیین می شود :  کف در گذر عام :

  در مورد ساختمان هایی که فقط از یک جانب مجاور خیابان قرار می گیرد ، کف عبارتست از متوسط ارتفاع کف آماده پیاده رو

 جانبی روی خط بر دیوار خارجی ساختمان . 

 وی خط در مورد ساختمانی که از چند جهت مجاور خیابان قرار می گیرد کف عبارتست از متوسط ارتفاعات پیاده روهای جانبی ر

 بر دیوارهای خارجی ساختمان .

  در مورد ساختمانی که از هیچ سو مجاور خیابان قرار نمی گیرد ، کف عبارتست از ارتفاع کف )کف آماده ( زمین های مجاور دیوار

 خارجی ساختمان . 

 کف آخرین پوشش مربوط به سط  زمین ، طبقات ساختمان با مصال  ساختمانی و ... کف آماده :

 قسمتی از سط  هر زمین که جهت احداث ساختمان اختصاص داده شده است ،  اشغال در طبقه همکف :سطح 

نسبت سط  کل زیربنای طبقات مورد استفاده به سط  کل زمین مورد استفاده . سطوح پارکینگ ،  تراکم ساختمانی :

 پیلوت ، انبار ، زیرزمین و راه پله ها جزء تراکم محسوب نمی گردد.

 تراکم حداقلی است که هر زمین می تواند بدون پرداخت حق تعدیل تراکم داشته باشد.پایه : تراکم 

تراکمی است که هر زمین با توجه به ویژگی های خود، معبر همجوارو محل استقراربا رعایت سقف جمعیت تراکم مجاز : 

 پذیری می تواند ) با پرداخت حق تعدیل تراکم ( بپذیرد .
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 مابه التفاوتی است که برای استفاده از تراکم مجاز بایستی پرداخت شود . حق تعدیل تراکم :

 نسبت جمعیت ساکن در یک محدوده به سط  خالص مسکونی در محدوده موردنظر . تراکم خالص مسکونی :

 جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی سطح کل زیربنا :

 متوسط از هر یک از کاربری های شهری به هر نفر از جمعیت آن شهر اختصاص می یابد . مقدار زمینی که بطور :سرانه زمين

مقدار مساحتی از زیربنای واحد مسکونی که بطور متوسط به هر نفر از افراد ساکن در واحد  رانه زیربنای مسکونی :س

 مسکونی اختصاص می یابد .

فضاهای باز ، حیاط های اصلی ، فرعی یا خلوت همان  کلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به نمای ساختمان :

ساختمان یا مشرف به فضاهای باز مربوط به گذرگاه و خیابان عمومی می باشند . و سط  نما بایستی از انواع سنگ ها ، سیمان 

تهای داخلی و کلیه نماهای کاری سفید و غیره و آجر نما پوشانیده شود . صدور پایانکار بعد از اتمام عملیات ساختمانی اعم از قسم

 ساختمان امکان پذیر می باشد . 

 نمای اصلی ساختمان عبارتست از نمایی که مشرف به خیابان یا حیاط می باشد نمای اصلی ساختمان :

نمای فرعی ساختمان عبارتست از نمایی که مشرف به حیاط های فرعی ، جانبی یا  نمای فرعی یا جانبی ساختمان :

 ت . حیاط خلوت اس

فضایی است که بعنوان نورگیری ساختمان در نظر گرفته شده و تابع شرایط غیر از حیاط اصلی ساختمان )  حياط خلوت :

 ارائه شده در ضوابط ( می باشد .

 نحوه استفاده از اراضی در محدوده مورد مطالعه می باشد . کاربری :

بهمن  22از شمال به تقاطع محورهای آزادی و ایوبی تا میدانبافت فرهنگی و تاریخی شهر سقز  بافت فرهنگی و تاریخی :

و بلوار وحدت ، از شرق به میدان آزادی تا خیابان آزادی ، از جنوب به میدان قدس ، خیابان بهشتی تا میدان آزادی و از غرب به 

محدود می شود که برروی نقشه تقاطع بلوار وحدت و خیابان امام خمینی ، کوچه حمام سونا ، خیابان فردوسی تا میدان قدس 

 منطقه بندی عملکردی ضوابط و مقررات با عنوان محدوده بافت تاریخی مشخص گردیده است .

در طرح تفصیلی شهر سقز کاربریهای مسکونی شامل اراضی با تراکم کم و متوسط است . اراضی مسکونی کاربری مسکونی: 

تان و اراضی با تراکم متوسط در محدوده جنوبی بلوارهای وحدت و کردستان با تراکم کم در بخش شمالی بلوارهای وحدت و کردس

 واقع می باشند که این محدوده ها در نقشه منطقه بندی عملکردی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی نشان داده شده است .
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 کاربری آموزشی : 

 : واحدهای آموزشی چون مهد کودک ، کودکستان ، شامل آن قسمت از اراضی می باشد که برای ایجاد  آموزش های عمومی

دبستان ، راهنمایی ، دبیرستان ، پیش دانشگاهی و مدارس فنی و حرفه ای که زیرنظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند و 

ر اجتماعی ارزشیابی مدارک آنها از دیپلم متجاوز نیست ، می گردد. همچنین مراکز فنی و حرفه ای که توسط وزارت کار و امو

 برای باال بردن مهارت حرفه ای کارگران ایجاد می گردد در رده آموزش های عمومی تلقی شده است .

 : شامل آن قسمت از اراضی می گرددکه برای ایجاد واحدهای آموزشی عالی باالتر از دیپلم متوسطهفعالیت دارند .  آموزش عالی

 ی و سایر وزارتخانه ها ایجاد می گردد. این قبیل موءسسات توسط وزارت علوم و آموزش عال

شامل آن قسمت از اراضی می گرددکه برای ایجاد حمام عمومی، آبریزگاه ،رختشویخانه و تاسیساتی از  کاربری بهداشتی :

 این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد .

مانی و بهداشتی ، کلینیک های شامل آن قسمت از اراضی می گردد که برای ایجاد مراکز خدمات در کاربری درمانی :

مختلف ، آزمایشگاه های تشخیص طبی ، واحد فیزیوتراپی، مرکز توان بخشی ، مراکز رفاه خانواده ، خانه سالمندان و مراکز انتقال 

 خون و بیمارستان های عمومی و تخصصی وتاسیساتیاز این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد 

 کاربری تجاری : 

  واحدهای تجاری محله ای شامل تعدادی از مغازه های تامین کننده مایحتاج روزمره سکنه هر  عملکرد محله ای :تجاری با

یک از محالت می باشد نظیر نانوایی، قصابی ، مرغ فروشی ، کبابی ، فروش اغذیه مغازه ای ، تعمیرات کفش ، سبزی فروشی ، 

 می باشد .  قبیل روش نفت و مغازه هایی از اینمیوه فروشی ، شعبه ف

 : واحدهای تجاری با عملکرد ناحیه ای نیاز های هفتگیو دو هفتگی سکنه یک ناحیه را تامین می  تجاری با عملکرد ناحيه ای

 نماید همچون مغازه های قنادی ، اغذیه فروشی ، لباس شویی، تعمیرات وسایل خانگی ، خیاطی و واحدهایی از این قبیل . 

  این واحدها بطور معمول به صورت عمده فروشی عمل می کنند و عالوه بر تامین مایحتاج  شهری :تجاری با عملکرد

 شهروندان نیازهای سکنه شهرستان و احتماال شهرستانهای همجوار را نیز تامین می کنند . 

 کاربری ورزشی : 

  : در اختیار جوانان و ورزشکاران شهر  شامل آن قسمت از فضاهای ورزشی می باشد کهورزشی با عملکرد شهری و ناحيه ای

 قرارمی گیرد و شامل زمین های بزرگ ورزشی و یا سالن های سرپوشیده می شود . 

 : شامل آن دسته از فضاها می باشد که در داخل محالت برای بازی کودکان و نوجوانان طراحی  ورزشی با عملکرد محله ای

 می شود . 

شامل حریم رودخانه ها و نهرها ، خطوط فشارقوی و انتقال نیرو و شبکه های آب و گاز و ...می کاربری سبز حفاظتی : 

 باشد . 
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شامل آن دسته از اراضی می گرددکه برای احداث واحدهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی و مراکز  کاربری اداری :

 اداری موسسات بخش خصوصی مورد کاربری قرار می گیرد .

شامل آن دسته از کارگاه های بزرگ و کوچک می گردد که از نظر آلودگی خاک ،  صنایع غير مزاحم شهری :کاربری 

هوا و صدا با اعمال تمهیدات و وسایل سهل و ساده قابل کنترل باشند ولی نمی توان آنها را در محیط های مسکونی مستقر کرد 

 ود را از شهرداری دریافت می دارد . . این کارگاه هامعموال پروانه تاسیس و بهره برداری خ

آن قسمت از واحدهای نظامی و انتظامی که کار ستادی انجام می دهند و عنوان و فعالیت پادگانی کاربری انتظامی : 

 ندارند کاربری انتظامی تلقی می شوند .

اشخاص خیر ، سازمان  شامل آن قسمت از اراضی می گرددکه برای احداث مسجد، حسینیه و ...توسط کاربری مذهبی :

 اوقاف و سایر سازمان ها خریداری و یا اعطا می شود .

شامل آن قسمت از اراضی می گردد که برای احداث سینما ،تئاتر،کتابخانه ، موزه ،  کاربری فرهنگی و اجتماعی :

نمایشگاه های دائمی و باشگاه های حرفه ای و اجتماعی برای آموزش های هنری چون موسیقی، نقاشی ، صنایع دستی ، خط و 

 خوشنویسی و نظایر آن مورد استفاده قرار می گیرد . 

شامل آن قسمت از اراضی می گردد که برای ایجاد هتل ، مهمانسرا،  ی و گردشگری :کاربری جهانگردی ، پذیرای

مسافرخانه ، مراکز اقامتی جوانان ، اردوگاه های جهانگردی و تاسیسات تفریحی و گذران اوقات فراغت و گردشگری مورد استفاده 

 قرار می گیرد .

مل آن قسمت از اراضی می گردد که برای ایجاد تاسیسات شهری شا کاربری تاسيسات شهری و تجهيزات شهری :

مراکز آب ، فاضالب ، برق ، مخابرات ، تلفن ، گاز و ... مورد استفاده قرار می گیرد و تجهیزات شهری شامل آن قسمت از اراضی 

ورد استفاده قرارمی می گرددکه برای ایجاد مراکز آتش نشانی ، مراکز جمع آوری و دفع زباله ، کشتارگاه ،غسالخانه و گورستان م

گیرد که از این میان مراکز آتش نشانی و جمع آوری و دفن زباله جزء تاسیسات درون شهری به حساب می آیند و بقیه آنها در 

 .  حوزه استحفاظی ایجاد می گردد

ه به ضوابط طرح به مجوعه های تجاری که عالوه براحداث واحدهای تجاری در برگذرگاه هادر عمق پالک نیز با توج پاساژ :

 مجاز به احداث واحدهای تجاری با گذرگاه سرپوشیده می باشد اطالقمی گردد.

 عبور پیاده را گویند . معبر مختص محور پياده راه :

ارتباط یک قطعه زمین به معبر مجاور یا اتصال یک خیابان به خیابان عریض تر یا هم عرض و در ارتباط با اتصال  دسترسی :

 به یکدیگر .گذر گاه ها 
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حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم االجراء  محدوده شهر :

 می باشد .

قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز  حریم شهر :

 بخش مربوطه تجاوز ننماید .تقسیمات کشوری شهرستان و 

 بر اساس ارزش گذاری اداره مالیاتی و دارایی تعیین می گردد. ( :pقيمت منطقه ای )

در محاسبه عوارض  ین شده اداره دارائی باشدعو یا در مرز دو بلوک ت: در محاسبه ، چنانچه ملک دارای چند بر باشد4تبصره 

مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک ، مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه 

واقع شده باشد که فاقد قیمت منطقه ای بوده عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه ای خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می 

 خواهد شد . گردد محاسبه 

: در صورتیکه موقعیت ملک به صورتی باشد که یک طرف آن معبر فرعی و ضلع دیگر آن فضای سبز حاشیه معابر اصلی  2تبصره 

باشد ، با توجه به اینکه فضای سبز حاشیه جزء حریم همان معبر می باشد بنا براین محاسبه کلیه عوارضات معبر اصلی بوده و 

 باشد . مالک عمل معبر اصلی می 

: مسئولین فنی و کارشناسان موظفند نشانی دقیق ملک را ) که مبنای صحی  محاسبه می باشند ( در کلیه موارد و  3تبصره 

استعالم ها قبل از هر کاری کنترل نمایند و حتما نقشه هوایی و یا برگ بر و کف را با ذکر نام محله ، خیابان ، کوچه تهیه و عرض 

 د .معبر را اعالم نماین

( محاسبات  99)سالیی بر اساس آخرین قیمت تعیین شده : قیمت منطقه ای تا ابالغ از طریق اداره امور مالیاتی و دارا1تبصره 

 برآورد گردد.

برابر قیمت  3بر مبنای محاسبه در کلیه موارد داخل حریم  به نزدیکترین معبر اصلی  pقیمت منطقه ای بر اساس  :  0تبصره 

 میباشد.تعین شده 

عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری ، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و به عوارض : 

 صورت آگهی عمومی توسط شهرداری اعالم می شود .

 .  قرار گیرد عبارتست از ملک ، اموال ، کاال ، خدمات ، حقوق و ... که برابر تعرفه مالک اعمال عوارض منبع عوارض :

 ممکن است از لحاظ تعلق به منبع عوارض ، یکی یا اختالطی از حاالت ذیل را داشته باشد : نوع عوارض :

 از قبیل نوع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و اموال منقول و غیرمنقول .مستقیم :  -4

 از قبیل انواع عوارض متعلق به منابع عوارض نظیر کاالها و خدمات . غیر مستقیم :  -2
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 عمومی باشد وکلیه منابع عوارض را بدون استثنا شامل شود .عمومی :  -3

 خاص باشد و فقط منبع عوارض مشخصی را شامل شود .خاص :  -1

 صلی از سال (چه از لحاظ مکانی و چه از لحاظ زمانی ) مثال برای چند ماه یا فمحدود :  -0

عمدتا عوارضی است که فارغ از تولید ) اعم از کاال و محصول و یا خدمات ( به منبع عوارض ، مستمر و یا : عوارض محلی 

موجود در حدود شهر ) محدوده قانونی ، حریم ، حوزه شهری ( تعلق می گیرد . از انواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده 

 اتومبیل ، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه را نام برد .برای زمین ، ساختمان ، 

مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان دریافت بهای خدمات : 

 خدمات ، وصول می نماید .

آیین نامه  35صورتی است تهیه شده بر اساس مفاد ماده   تعرفه های عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد ها :

مالی شهرداریها از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که بوسیله شهرداری و موسسات تابعه وابسته به آن وصول 

ییری که در نوع و میزان یا تحصیل می شود . درج هر نوع عوارض یا بعای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد و یا هر تغ

 نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور طبق دستورالعمل وزارت کشور منعکس می گردد. 

شخص ) حقیقی یا حقوقی( تادیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که مؤدی عوارض یا درآمد شهرداری : 

ول و ایصال عوارض و درآمد باشد ، نظیر اشخاص موضوع ماده ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به وی باشد یا وسیله وص

 قانون شهرداری .  78

آیین نامه  34کسی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده مامور تشخيص : 

ها و تشخیص بدهی مؤدی کتبا به عهده ی او مالی شهرداری ، اختیار تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض ، درآمد

 گذاشته می شود .

تشخیصی است که مامور تشخیص در هنگامی که مؤدی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر تشخيص علی الراس : 

 خودداری نماید ، بر اساس قرائن موجود ، مبلغ عوارض را مشخص می نماید .

قانون شهرداری به نام مامور وصول تعیین می  70که از طرف شهرداری با توجه به ماده مامور مخصوصی است مامور وصول :

 شود .

می شهر را که جنبه عمومی شهرداری موکلف است مصوبات شورای اسال قانون 17شهردار در اجرای ماده آگهی عمومی :

 وسایل ممکنه برای اطالع عمومی آگهی نماید . دارد با
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آگهی مختصری می باشد که حاوی مشخصات منبع عوارض و مؤدی و یا مؤدیان است ،با ذکر مستند قانونی و نوع پيش آگهی :

و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ مهلت پرداخت عوارض و شماره حساب بانکی شهرداری و نام و آدرس بانک که بعد از سر رسید 

 وارض ، فرستاده می شود موعد پرداخت عوارض برای بدهکار عوارض و یا مؤدی ع

آگهی مختصری می باشد که بعد از صدور و ارسال پیش آگهی برای آگهی و گوشزد به بدهکار عوارض یا مؤدی اخطاریه :

 عوارض که پرداخت بدهی ناشی از عوارض خود را به تاخیر انداخته است فرستاده می شود .

 کار عوارض و یا مؤدی عوارض صادر شده است .رساندن پیام حکمی است که بر له یا علیه بدهابالغيه :

صورت حسابی شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی به شهرداری یا مؤسسات تابعه یا وابسته صورت حساب بدهی :

به شهرداری است و نیز نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض یا بدهی می باشد که با درخواست مؤدی  یا دفترخانه اسناد رسمی 

 وسط شهرداریتنظیم و تسلیم و یا ارسال می شود . ت

 عوارض پایدار : 

عوارض نوسازی یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری است که به استناد قانون عوارض نوسازی و عمران شهری :

 0/42ور کل کش 4392تاکنون دریافت می شود و نرخ آن مستند به قانون بودجه سال 4381نوسازی و عمران شهری از سال 

 ارزش ملک بر اساس دفترچه ارزش معامالتی امالک در مصوبه هیئت وزیران محاسبه می گردد . 

توجه : عوارض هر سال از ابتدای سال تا پایان همان سال می بایستی توسط شهروندان پرداخت گردد که در صورت پرداخت در 

 وط به اخذ مجوز از شورای محترم شهر میباشد یا جوایز دیگری منجایزه خوش حسابی  452موعد یاد شده مشمول 

عوارض کسب و پیشه به عنوان یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار شهرداری ها تعریف شده و شامل عوارض کسب و پيشه :

 کلیه مؤسسات ، شرکتها ، واحدهای صنفی و واحدهای شغلی دارای مقررات خاص از قبیل پزشکان ، مؤسسات درمانی ، بهداشتی ،

 وکالی دادگستری ، روزنامه نگاران ، دفاتر اسناد رسمی و ...می گردد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو  13برابر بند )ب( ماده :  عوارض خودرو 

ه )داخلی ( و یا یک در هزار مجموع کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخان

 ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد . 

عوارض موضوع بند )ب( این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال ) به استثنای خودروهای گاز سوز ( به ازای سپری 

ارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می درصد و حداکثر تا صد درصد عو 45سال ( به میزان ساالنه 2شدن هرسال ) تامدت 

این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق  13همین قانون پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده  16یابد و بربر بند )و( از ماده 

 جریمه معادل دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود . 

قانون مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی صل  ،  12ماده  4به استاد تبصره 

هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند موضوع 
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همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط این قانون و  13بند )ب( ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد را درج نمایند . شماره فیش بانکی ، 

 3و تاریخ گواهی پرداخت عوارض و همچنین به استناد تبصره تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره 

( این ماده مشمول جریمه خواهند بود . لذا به 2( و )4همین ماده دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های )

و مفاصا حساب دریافت شهروندان توصیه می شود در زمان تنظیم سند و یا نقل و انتقال خودرو نسبت به پرداخت عوارض اقدام 

 نمایند .
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 تعاریف

خانه و سرويس هاي الزم ساختماني است كه جهت سكونت شهروندان احداث و شامل اتاق ، آشپزواحد مسکونی :

 .است

 : منظور ساختمان هايي است كه در هر طبقه فقط يك واحد مسكوني استقرار دارد . مسکونی تک واحدی 

 : منظور ساختمان هايي است كه در هر طبقه بيش از يك واحد مسكوني استقرار دارد. مسکونی چند واحدی 

يا ارائه به ساختمان هايي اطالق مي گردد كه به منظور ايجاد فعاليت هايكسب و پيشه و تجارت و واحد تجاری :

خدمات احداث مي شود و يا به عبارتي واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت 

در آنها فعاليت دارند . بديهي است موسسات و شركت هاي دولتي و عمومي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند تجاري 

 محسوب مي گردد.

است كه به منظور استقرارواحد هاي توليدي و صنعتي داراي موافقت اصولي از دستگاه ساختمان هايي واحد صنعتی :

 ها و مراجع ذيربط احداث مي گردند .

به ساختمان هايي اطالق ميگردد كه جهت ارائه خدمات توسط ادارات دولتي، عمومي واحد های اداری و خدماتی :

 و يا ارگان هاي نظامي و انتظامي احداث مي گردند .

به ساختمان هايي اطالق مي گردد كه از آنها جهت ارائه آموزشبه دانش آموزان واحد آموزشی و آموزش عالی :

، دانشجويان ، كارمندان و ...استفاده و در پايان دوره جهت استفاده كنندگان مدرك متناسب صادر مي گردد. اين 

 ساختمان ها بر دو قسم است :

 : يي كه از بودجه دولت استفاده و زيرنظر مستقيم دولت و بدون دريافت واحدها واحد های آموزشی دولتی

 هيچگونه وجهي آموزش ارائه مي دهند .

 : واحد هايي كه در قبال دريافت شهريه نسبت به ارائه آموزش اقدام مي نمايند  واحدهای آموزشی غير انتفاعی

 وزشگاه هاي غير دولتي ..شامل مدارس غير انتفاعي ، دانشگاه ها ،مراكز آموزش عالي و آم

 به ساختمان هاي ارائه دهنده خدمات پزشكي و درماني اطالق گرديده كه بر دو قسم است :مراکز درمانی :

 : شامل بيمارستان ها ، درمانگاه ها ، كلينيك ها و ... واحدهای درمانی دولتی 

 : انتفاع تاسيس مي گردند شامل واحدهايي كه با سرمايه بخش خصوصي و در جهت  واحدهای درمانی خصوصی

 كلينيك هاي خصوصي ، مطب ،آزمايشگاه ها، راديوگرافي ها و ...
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ساختمان هايي كه صرفا جهت انجام مراسم ديني و مذهبي مورد استفاده قرار مي گيرند شامل مساجد مراکز مذهبی :

ز پرداخت كليه عوارض موضوع اين تعرفه معاف ،تكايا،خانقاه ها ،حسينيه ها ، بقعه ها ، و زيارتگاه هاي مذهبي و ...كه ا

 مي باشند .

 كه به صورت  كليه هزينه هاي صدور پروانه احداث اماكن مذهبي به غير از هزينه مربوط به سازمان تامين اجتماعي

 جداگانه معرفي مي گردد، به صورت رايگان صادر شود .

 متر مربع و نيز  151واحد مسكوني به مساحت  در صورتيكه در نقشه هاي طراحي شده مساجد امكان طراحي يك

متر مربع وجود داشته باشد ، در جهت مساعدت و ايجاد درآمد مستقل براي اداره مسجد ،  111تجاري به مساحت 

 هزينه آنها به صورت رايگان در نظر گرفته شود .

  امكان پذير نباشد هزينه هاي در صورتيكه به دليل محدوديت فضا قابليت طراحي و تامين پاركينگ مورد نياز

مربوط به كسر پاركينگ اخذ نگردد. ) كليه هزينه ها جهت معرفي به سازمان تامين اجتماعي محاسبه و ثبت مي 

 گردد ( .

  تاالرها و اماكني كه براي انجام مراسم ترحيم وعزاداري تاسيس و با اخذ كرايه در اختيار مردم قرار مي گيرند

 نمي باشند .شمول مراكز مذهبي م،

به محلي اطالق مي گردد كه احداث اعياني هاي آن در چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي جامع مجتمع مسکونی :

و تفصيلي صورت گرفته و فضاي باز ، خدمات عمومي و سرانه هاي مورد نياز در آن رعايت شده و حداقل داراي چها 

 واحد مسكوني باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
32 

 

 (001010پروانه هاي ساختماني): عوارض بر 0ماده 

 درصد عرصه در دو طبقه ( ساختمان های مسکونی :277الف ( عوارض زیربنا )در حدتراکم 

 و بيشتر  عوارض هرمتر مربع دو واحدی حداقل عوارض هر متر مربع تک واحدی درصد عوارض هرمترمربع ناخالص سطح بنا ردیف

 ریال27،777 ایقيمت منطقه %21 متارمربع 277تا  2

 *عوارض هرمتر مربع1/2

 تک واحدی

 ریال17،777 ایقيمت منطقه %17 مترمربع277تا  272 1

 ریال27،777 ایقيمت منطقه %17 مترمربع 177تا  272 2

 ریال27،777 ایقيمت منطقه %27 مترمربع 277تا  172 2

 ریال71،777 ایقيمت منطقه % 37 مترمربع 277تا  272 7

 ریال 37،777 ایقيمت منطقه %277 مترمربع 777تا  272 3

 ریال 73،777 ایقيمت منطقه %227 مترمربع 377تا  772 7

 ریال32،777 ایقيمت منطقه %277 مترمربع 777متر تا   372 3

 ریال93،777 ایقيمت منطقه %277 مترمربع 377متر تا  772 9

 ریال272،777 ایمنطقه قيمت %237 مترمربع 977متر تا  372 27

 ریال227،777 ایقيمت منطقه %177 مترمربع 2777متر تا  972 22

 ریال 222،777 ایقيمت منطقه %127 متر به باال 2772 21
 

کلیه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 23قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ت ماده  05ماده  3: برابر تبصره 4تبصره 

 قوانین مربوط به بخشودگی و معافیت عوارض شهرداریها ملغی گردیده است .

زمین که مالک عمل اداره امور اقتصادی و  عبارت است از آخرین قیمت منطقه اییP : در کلیه فرمولهای محاسباتی 2تبصره 

 قانون مالیات های مستقیم تعیین و ابالغ می گردد.61دارایی شهر است که در اجرای ماده 

در محاسبه عوارض مربوطه یا در مرز دو بلوک ارزش معامالتی باشد ،: در محاسبه ، چنانچه ملک دارای چند بر باشد 3تبصره 

ملک ، مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع  باالترین قیمت منطقه ای بر

شده باشد که فاقد قیمت منطقه ای بوده عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه ای خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می 

 گردد محاسبه خواهد شد .
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 (272171)عوارض پذیره ) تجاری ، اداری ، درمانی ، فرهنگی، آموزشی ، ورزشی و صنعتی ( ب( 

 ( عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد با ارتفاع و دهنه مجاز : 2-ب

 صنعتی فرهنگی ،آموزشی ورزشی ی و نظامیاداری و درمان تجاری طبقات ردیف

 P7/2 P1/2 P17/7 P7/7 زمين دوم زیر 2
 P77/2 P2 P2/7 P 17/2 زمين اول زیر 1

 P17/3 P7/2 P 17/2 P7/1 همکف 2
 P77/2 P2 P 17/2 P 17/2 اول 2

 P7/1 P77/1 P 17/2 P 17/2 دوم 7

 P1 P7/1 P 17/2 P 17/2 سوم و به باال 3

 P1 P7/2 P2/7 P7/2 انباری 7
 P1 P7/2 P2/7 P7/2 نيم طبقه 3
 ** ** ** P 17/2 تجاری راه پله،پارکينگ و آسانسور 9

 استفاده شود. 01و  01براي محاسبه  بازارها،كاروانسراها،پاساژها،تيمچه ها وگاراژها از جدول پيوستي بلوك 

:  کلیه عوارضات متعلقه جهت واحدهای درمانی خصوصی ، دفاتر وکالت ، شرکتهای خصوصی ، دفاتر اسناد رسمی ، دفاتر فنی  4تبصره 

بند ذیل  6تحت عنوان دفتر برای مشاغل بند مذکورو با رعایت شرایط طی فقط یک واحد تجاری  00ماده  48د ومهندسی ، با رعایت بن

و ماده صد و وصول  0امکان پذیرخواهد بود و در صورتی که بیش از یک واحد ایجاد گردد برابر قوانین بترتیب از طریق کمیسیون ماده 

 مل خواهد شد :عوارض قانونی ناشی از افزایش واحد تجاری ع

 مناسب برای مراجعین عالوه بر پارکینگ مربوطه باشد. توقفگاهملک دارای پارکینگ و  -4

 و ساکنین ساختمان.وفق تشخیص ضوابط شهرسازی عدم مزاحمت برای همسایگان -2

 نظام مهندسی باشد. تاییدیهموضوع از لحاظ امنیت و ضوابط فنی  دارای -3

 مجاز میباشد. همکفر طبقات منفی و واحد احداثی مربوطه فقط د-1

 اخذ تعهد رسمی از طرف شهرداری از مالک یا مالکین مبنی بر رعایت  بندهای مذکور.-0

 دایرنمودن واحد مذکور مغایرتی با ضوابط و معیارهای شهرسازی و طرح تفصیلی سقز نداشته باشد. -6

 برابر جدول فوق محاسبه گردد. 2/4ای آزاد ، پیام نور و دانشگاه ه:عوارضات دانشگاه های دولتی 2تبصره

 برابر جدول فوق محاسبه گردد. 4/4: واحد های اداری بخش خصوصی 3تبصره 

 برابرواحدهای تجاری خواهد بود. 0/2عوارض پذیره بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه : 1تبصره 

برای مالکين  مقرون به صرفه بوده ولی در دفترچه ارزش معامالتی : در مناطقی که احداث تجاری ميسر و  5تبصره 

بدون لحاظ نمودن این موضوع ،  محدوده قيمت گذاری شده باشد ، معبر با اطالعات کامل از جمله کروکی منطقه ای 

قز ارسال قانون مالياتهای مستقيم مستقر در اداره دارایی شهر س 64شناسایی و جهت تعيين قيمت به کميسيون ماده 

گردد. مضافاً شهرداری موظف است طی مکاتبات و جلسات ساالنه در زمان مناسب نسبت به تعيين قيمت معابر بدون 

 ماه ( 1روز حداکثر  11قيمت و یا تازه تاسيس که از لحاظ محاسباتی دارای اهميت می باشند اقدام نماید.)حداقل 
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نوع استفاده از ساختمان برابر مجوز های قانونی تغيير یابد ، کليه :  در صورتی که پس از محاسبه عوارض ، 6تبصره  

عوارضات محاسبه شده بر اساس آخرین کاربری  مجددا محاسبه و پرداختی های قبلی از آن کسر می گردد و یا 

 اضافه دریافتی مسترد می گردد.

 تجاری محاسبه خواهد گردید . تعرفه پذیره  702عوارض پذیره جایگاههای مواد سوختی به میزان :  7تبصره 

 محاسبه خواهد گردید  p2عوارض پذیره هر متر مربع ساختمانهای استخر ، سونا  و جکوزی خصوصی  ، برابر با :  8تبصره 

مسکن های اجتماعی بر اساس دستور العمل ارسالی از اداره راه و شهر سازی استان عوارض مجتمع های مسکونی، : 9تبصره 

 شورای محترم اسالمی شهر خواهد بود. تصویبوهیئت محترم وزیران به ازای هرمتر مربع بصورت توافقی با 

 ( عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با دهنه و ارتفاع مجاز :1 -ب

K * P *( N+27) =  عوارض هر متر مربع 

  N  واحد ( 2برابراست با تعدادواحدهای تجاری )حداقل 

 : Kجدول ضریب 

 ی وصنعتیدرمان ،اداری ، آموزشی  تجاری طبقات ردیف

 %37 %37 زیر زمين دوم 2

 %37 %37 زیر زمين اول 1

 %227 %227 همکف 2

 %77 %77 اول 2

 %37 %37 دوم 7

 %27 %27 باالو به  سوم  3

 %27 %27 انباری 7

 %27 %27 نيم طبقه 3

 باضوابط مغازه وارتفاع دهنه طول مغایرت باشدودرصورت می تفضیلی طرح شده اعالم مجاز،ضوابط وارتفاع منظورازدهنه:  4تبصره

 . گردد می محاسبه  3–مفادبندب براساس پذیره عوارض شهرسازی

 میباشد.( هرطبقه)درحدمجازدرهرسطحی تجاری طبقه ونیم انباری درمحاسبه عمل مالک:  2تبصره

 برتراکم مازاد باشد،براساس راهرومجزا دارای که شرطی به تجاری زیربنای(  2 15)   ازحدمجاز بیش تجاری طبقه نیم: 3تبصره

 میگردد. تجاری کسرپارکینگ وشامل محاسبه

 طرح ضوابط.  ) نمیگردد تجاری پارکینگ کسری وشامل محاسبه برتراکم مازاد نباشدبراساس مجزا راهرو دارای که امادرصورتی

 (تفصیلی

 تعین کاربری بانوع متناسب مصوبه دراین مربوطه وضوابط مقررات مطابق کاربری هرنوع عوارض مختلط درساختمانهای:  1تبصره

 . خواهدشد ودریافت
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 کاال عرضه نمایشگاه بعنوان که اتومبیل فروشان،سنگفروشان،بنگاههای روبازمانندکارواش،مصال  های محوطه برای:   0تبصره

 متراژزیربنای است توضی ه ب الزم. میگردد دریافت(  برمغازهها عالوه)  p 0/4قرارمیگیرند،میزان مورداستفاده تجاری ویابصورت

 .میگردد محاسبه مربوطه درجدول تجاری نرخ کسروبا زمین باشدوازکل نمی محاسبه این هاشامل مغازه

 ونوردهی رویت راقابل تحتانی طبقه،طبقات ازآخرین که جزنورگیرهایی به تجاری های مجتمع داخلی فضاهای کلیه:  6تبصره

 . (کشور وزارت9/45/4375مورخ23703/4/3/31 برابربخشنامه.)خواهدشد محاسبه تجاری زیربنای بصورت مینماید،

: ساختمان هایی که به منظور استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی یا ایجاد کارگاه های صنعتی و اداری ، که موافقت 7تبصره 

اصولی را از مراجع ذیربط مانند جهاد کشاورزی یا صنعت و معدن و تجارت دریافت کرده اند مشمول عوارض پذیره صنعتی می 

 متعدد باشد عوارض هر متر مربع بر اساس فرمول زیرمحاسبه می گردد. گردند . در صورتی که ساختمان دارای دهنه های 

(K*P* N) 
2

3
 = عوارض هر متر مربع

N یا دهنهبرابراست با تعدادواحدهای صنعتی 

 (عوارض پذیره مجتمع های تجاری و پاساژها : 2-ب 

 اداری ، درمانی تجاری طبقات ردیف
 P7/7 P7 زیر زمين دوم 2
 P27 P7/7 زیر زمين 1
 P7/21 P77/3 همکف 2
 P77/3 P3/7 اول 2
 P7/7 P77/2 دوم 7
 P17/3 P7/1 سوم به باال 3
 P7/1 P77/2 انباری 7
 P17/2 P17/2 نيم طبقه و مشاعات تجاری 3

 استفاده شود. 01و  01براي محاسبه  بازارها،كاروانسراها،پاساژها،تيمچه ها وگاراژها از جدول پيوستي بلوك 

متر مربع  4555مالکینی که قصد احداث مجتمع های تجاری بزرگ را داشته باشند اگر متراژ زیربنای تجاری احداثی از : 4تبصره 

بیشتر باشد مشروط به تامین پارکینگ مورد نیاز برابر ضوابط قانونی طرح و نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت تمامی 

 خوش حسابی بشرح جدول زیر می گردند : حقوقات شهرداری اقدام نمایند مشمول جایزه

 

 

 

 

معافیتهای و استرداد کلیه  455، قبل و بعد از پایانکار ضمن ارجاع به کمیسیون ماده 4: درصورت تخلف از شرایط تبصره  2تبصره 

 محاسبه و اخذ می گردد .252اعمال شده درصورت رای به ابقا بعد از جریمه ، عوارض بعالوه 

 صد تخفيف در متراژ زیر بنا

 %7 متر 2777تا   2777از  

 %27 متر 1777تا  2777از 

 %27 متر به باال 1777از 
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 :  نحوه صدور پروانه ساختمانی  1ماده 

برابر متراژ اعالمی ارگان برای ساختمان های نظامی و امنیتی نیاز به ارائه نقشه ساختمانی نبوده و شهرداری با دریافت عوارض  -4

  .، نسبت به صدور مجوز احداث و یا جوابیه استعالم ادارات بر اساس تعرفه اداری اقدام خواهد نمودمربوطه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ) قانون حمایت از حقوق معلوالن ( و ابالغیه شماره  -2

 دستگاههای اجرایی دولتی و سازمان های غیر دولتی مکلفندکلیه ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران  44564-8/2/97

خصوص مناسب سازی محیط فیزیکی شهری و ساختمان ها و اماکن عمومی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند . صدور در

 .مجوز احداث و همچنین صدور پایانکار برای ساختمان های عمومی فاقد امکانات مورد نظر مقدور نخواهد بود 

 معاونت شهرسازی موظف است در زمان تحویل پروانه ساختمانی ، لیست محاسبات را با جزئیات کامل تحویل متقاضی نماید. -3

جهت تشویق ، کلیه  بنمایند بهدر صورتی که مالک یا مالکین درخواست صدور پروانه ساختمانی صرفا پارکینگ عمومی را  -1

ریال یا برابر با ارزش منطقه ای ) هر کدام بیشتر باشد ( بدون  555/15قرار هر متر مربع  زیربنای طبقات بصورت عوارض قانونی از

محاسبه تراکم و تراکم طبقاتی وصول شود . در صورت تغییر کاربری و استفاده ملک به هر عنوانی غیر از پارکینگ تمامی 

 بدون تخفیف و با نرخ روز محاسبه شود .  بر اساس کاربری جدید((عوارضات

 برروی فرم صدور پروانه الزامی است.در محل مشخصات پروانه ساختمانی  ینصب صندوق پستی و نیز نصب تابلو درج جمله -0

 عوارض صدور پروانه پس از ارایه نقشه معماری و تایید و گزارش واحد شهرسازی محاسبه و اخذ گردد .   -6

نماید ، تاپایان  که مؤدی عوارض مربوط به صدورپروانه ساختمانی را به صورت کامل )نقدی یا اقساط( پرداختدر صورتی  -7

دارد تا نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید و در صورتی که به هر دلیل صادر نگردد و عوارض افزایش یابد مشمول همان سال مهلت 

 . لت های مقرر در ایام تخفیف و با تصویب شورای اسالمی شهر()به استثنای مهپرداخت مابه التفاوت خواهد شد 

چه در زمان عادی و ایام تخفیفات بر اساس نقشه های معماری ممنوع بوده و اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان علی الحساب  -8

نه های صدور پروانه صرفاً در صورت تکمیل نقشه های ساختمانی و معرفی توسط نظام مهندسی ، شهرداری مجاز به محاسبه هزی

   می باشد.

 

 (227273:  عوارض صدور پروانه تعميرات ) 2ماده 

 الف ( پروانه تعميرات ساختمان های  مسکونی : 

  ریال کمتر باشد .  555/655/2عوارض زیربنا اخذ خواهد شد که این مبلغ نباید از  702جهت صدور پروانه تعمیرات مسکونی 

  جهت صدور پروانه تعویض سقف ساختمان مسکونی ، ضمن رعایت کلیه ضوابط فنی و شهرسازی علی الخصوص رعایت بر های

 عوارض زیربنا وصول خواهد شد .  4252اصالحی طرح تفصیلی جدید ، به ازاء هر متر مربع 
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 ب ( پروانه تعميرات ساختمانهای تجاری ، اداری و... :

  عوارض پذیره وصول خواهد شد .  052جهت صدور پروانه تعمیرات داخلی واحدهای تجاری ، اداری و ... ، برابر با 

 ، ضمن رعایت کلیه ضوابط فنی و شهرسازی علی الخصوص رعایت بر های اصالحی جهت صدور پروانه تعویض سقف این ساختمانها

 عوارض پذیره وصول خواهد شد .  952به ازاء هر متر مربع  طرح تفصیلی جدید ،

نظر از نوع تعمیرات و  ای تجاری ، اداری و مسکونی ، صرف: بمنظور شفاف سازی در خصوص متراژ پروانه تعمیرات واحده4تبصره 

 متراژ آن ، کل زیربنای طبقه مورد درخواست یا واحد تجاری مربوطه جهت تعمیر ، مبنای محاسبه می باشد . 

تعویض سقف برای کلیه ساختمان های تجاری ، اداری ، درمانی و مسکونی که دارای روانه تعمیرات اساسی و : صدورپ 2 تبصره

  عقب نشینی می باشند مشروط به رعایت برهای اصالحی طرح تفصیلی می باشد .

 (227179: عوارض صدور پروانه دیوارکشی ) 2ماده 

 الف ( دیوارکشی زمين های داخل محدوده :

دیوارکشی برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و پس از رعایت برهای اصالحی در طرح تفصیلی جدید وتعیین ارتفاع و نوع مجوز 

 مصال  مصرفی و ...با اخذ عوارض مربوطه بر اساس جدول زیر صادر میگردد:

 حد اقل عوارض هر متر طول)ریال( هر متر طول       عوارض طول دیوار  ردیف

 P3/7 777/29 مترطول  27  تا  2

 P17/2 777/39 متر طول     277تا    27مازاد بر   1

 P3/2 777/92 متر طول   277بر    مازاد 2

 

ب ( دیوارکشی و احداث طرح های مسکونی و اداری و ... در اراضی کشاورزی و باغات داخل 

 محدوده و حریم شهری : 

صدور هر نوع مجوز حصار کشی )اعم از بلوک و فنس و نرده و ...( و احداث در اراضی کشاورزی و باغات خارج از محدوده )دارای 

 سند رسمی و ثبتی (و داخل حریم شهر ممنوع می باشد . 

 دارای) ازمحدوده خارج وباغات کشاورزی دراراضی واحداث...(  و ونرده وفنس ازبلوک اعم) مجوزحصارکشی : صدورهرنوع 4تبصره 

 .میباشد شهرممنوع حریم وداخل(   ورسمی سندثبتی



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
38 

 

 هابایدپاسخ اینطرح)است میباشند،بالمانع استان وتوسعه زیربنایی ازکارگروه تاییدیه دارای که طرحهایی  صدورمجوزبه: 2  تبصره

برابرجدول زیر  حصارکشی برای عوارض وصول(باشند راداشته درامورمربوطه وذیربط رسان خدمات دستگاههای کلیه استعالم

 . خواهدشد عمل محدوده داخل منطقه نزدیکترین P برابرقیمت احداث خواهدبودودرصورت

 /ریالطولهر متر  عوارض طول دیوار  ردیف

 777/227 مترطول  777تا  2

 777/273 متر طول     2777تا    777از 1

 777/297 متر طول   2777بر    مازاد 2

 

 یک احداث ذیصالح ازاخذمجوزازمراجع اسنادباشد،صدورمجوزپس ثبت قانون 22 برابرماده سندمالکیت دارای ملک درصورتیکه:3تبصره

 . خواهدبود زیربنابالمانع بااخذعوارض زمین الیه درمنتهی ویالیی واحدمسکونی

 : صدور پروانه دیوارکشی شامل امالکی که براساس پروانه ساختمانی، اعیانی احداث می کنند ، نمی گردد.  1تبصره 

 (سایر 227197: عوارض صدور پروانه تخریب ) 7ماده 

 عوارض جهت صدور مجوز تخریب ساختمان یا سایر اماکن بشرح فرمول ذیل می باشد :

P37%* عوارض تخریب = زیربنا 

 .( با فرمول زير محاسبه شود171توجه:بلوك هاي اشاره شده در جدول پيوستي)صفحه 

P17/2* عوارض تخریب = زیربنا 

 

 (سایر 227197)جانمایی ساختمان ارزش افزوده:  3ماده 

: در مواردی که امکان احداث ساختمان در جانمایی مجاز مقدور بوده ولی مالک تاکید بر تغییر جانمایی ساختمان خود  4تبصره 

کلیه وارضات صدور پروانه ساختمانی موافقت ارجاع و در صورت  0داشته باشد ، موضوع جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده 

 برابر محاسبه میگردد. ود 0زیربنای اصالحی بر اساس مصوبه ماده 

عالوه : درصورت احداث ساختمان برخالف جهت تعیین شده در پروانه صادره ، ضمن ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد ،  2تبصره 

 اخذ خواهد شد .  نیز عوارضات زمان صدور پروانه 052، کمیسیون ماده صد نقدی بر جریمه

و یا گزارش تخلف خالف جهت  0مکلف به ارایه مجوزهای الزم و اخذ شده از کمیسیون ماده : کارشناسان حوزه شهرسازی  3تبصره 

 به حوزه درآمد و مسئولین صدور پروانه هستند.
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 (تجاری227172و مسکونی227172 : عوارض مازاد برتراکم در کاربری های مختلف ) 7ماده 

م پایه منطبق با ضوابط طرح تفصیلی در انواع کاربری ها بشرح زیر محاسبه امتیاز واگذاری یک متر مربع تراکم ساختمانی مازاد بر تراک

 خواهد شد :

 حد اقل اضافه تراکم  تراکم یک متر مربع اضافه کاربری  ردیف

 مسکونی 2

) در سطح
B

277
  +2    )T   (P 2   + D77% ) ااا 

 ااا اضافه تراکم مسکونی در سطح   %217   در ارتفاع

تراکم ناشی از اضافه 

 7مصوبات کميسيون ماده 
 ااا ارتفاعاضافه تراکم مسکونی در   177%

 تجاری 1

)K دهنه یک
B

277
  +2    )T   (P7/7   +D 2 ) PK23 

)K بيش از یک دهنه
B

277
   +2    )T   (P27  +D 2 ) PK17 

 ااا اضافه تراکم تجاری %77 انباری تجاری

 ااا اضافه تراکم تجاری  %77 طبقه تجاری  نيم

اضافه تراکم ناشی از 

 ااا تجاری در همکفاضافه تراکم   %177 7مصوبات کميسيون ماده 

2 

 ، نظامی اداری ، آموزشی ، فرهنگی

) ...  در سطح درمانی و.و
B

277
   +2    )T   (P3  + D2 ) P  27 

و ... در  ، نظامی اداری ، آموزشی ، فرهنگی

 ارتفاع
،  اضافه تراکم اداری ، آموزشی ، فرهنگی 217%

 و ...  نظامی
 ااا

اضافه تراکم ناشی از مصوبات کميسيون 

 7ماده

در اداری ،آموزشی و فرهنگی اضافه تراکم   177%

 ارتفاع
 ااا

 ااا اضافه تراکم اداری %77 انبار اداری ، انباری درمانی

2 
) صنعتی در سطح

B

277
   +2    )T   ( P7/1  + D7/2 ) P  3  

 ااا سطحاضافه تراکم صنعتی در  %217 صنعتی در ارتفاع

 ( از فرمول زير استفاده شود171در معابر پيوستي)صفحه  مسكوني مازاد بر تراكمتوجه:براي محاسبه عوارض 

(B

277
  +2    )T   (P9  +D 77%) 

 استفاده شود. 01و  01از جدول پيوستي بلوك  بازارها،كاروانسراها،پاساژها،تيمچه ها وگاراژهابراي محاسبه  
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 مطابق جدول زیر اعمال می گردد : kبرای محاسبه عوارض بر اضافه تراکم تجاری در طبقات ، ضریب 

 Kضریب  طبقات

  %277 همکف

  %37 اول

  %77 دوم

  %37 سوم و باالتر

  %37 زیر زمين
 تعریف عالئم فرمول های محاسباتی جدول فوق : 

P :  و در هر حال گرانترین ارزش معامالتی  عرصه در عریض ترین گذر قابل دسترسی قیمت منطقه اییعبارت است از 

D :  عبارت است از ارزش معامالتی ساختمان 

T :  عبارت است از ضریب منطقه ای به شرح جدول مربوط در فصل اول 

B :  د گذر متر و در خصوص کاروانسرا ها و محوطه های تجاری فاق 6متر و حداقل  35عبارت است از عرض معبر به متر و حداکثر

و در بازارهای تاریخی با تایید اداره میراث فرهنگی و  متر لحاظ گردد 42( عرض معبر برابر مشخص ) مانند سرای اردالن

 . لی لحاظ گرددگردشگری عرض معبر حداقل ضوابط طرح تفصی

 .اهد شد: همکف و زیرزمین به صورت پارکینگ و انباری مسکونی و تاسیسات ، در تراکم ها و در طبقات منظور نخو 4تبصره 

 : حداکثر طبقات در معبر های مختلف ، برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین خواهد شد .  2تبصره 

 اخذ گردد .  P3/4*nیا اداری ، پذیره در مازاد بر تراکم : عوارض تبدیل یک واحد به چند واحد تجاری  3تبصره 

 اخذ گردد.  P2/4*n: عوارض تبدیل یک واحد به چند واحددر مازادبر تراکم مسکونی  1تبصره 

=n  تعداد واحدهاي مسکوني ،تعداد دهنه 

 (227177: عوارض بر بالکن و پيش آمدگی ) 3ماده 

درمورد پیش آمدگی ) بالکن و تراس ( مشرف به معبر ، در صورت احداث مطابق با ضوابط شهرسازی ، عالوه بر محاسبه در کل زیربنا 

 و تراکم عوارض هر متر مربع پیش آمدگی بر اساس نوع کاربری برابر با جدول ذیل محاسبه می گردد : 

 نحوه محاسبه                عرض معبر   رديف 

 P               5/0 متري 8معابر كمتر از  1

 P               75/3 متري 10متري تا  8معابر  0

 P               5 متري 18متري تا 10معابر  3

 P               6 متري 18معابر بيشتر از  4

 محاسبه شود.P9بالكن تجاري و P72بالكن مسكوني( 171بلوك هاي اشاره شده در جدول پيوستي)صفحه محاسبه توجه:

 استفاده شود. 01و  01از جدول پيوستي بلوك  بازارها،كاروانسراها،پاساژها،تيمچه ها وگاراژهابراي محاسبه  
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: در صورتیکه احداث پیش آمدگی مغایر با ضوابط شهرسازی بدون پروانه یا بر خالف پروانه صورت گرفته باشد ، ضمن ارسال  4تبصره 

 به ازاء هر متر مربع پیش آمدگی ، عوارض اضافه بر تراکم مطابق ضوابط شهرسازی محاسبه می گردد . 455به کمیسیون ماده 

باشد ،عوارض و تخلف پیش آمدگی به میزان  08و تجاری قبل از سال  72بنای مسکونی قبل از سال : در صورتی که احداث  2تبصره 

 بند فوق محاسبه می گردد.  052

 

 (سایر 227197): عوارض بر تفکيک اراضی و ساختمان  9ماده 

 الف ( عوارض تفکيک اراضی دارای سند : 

قانون شهرداری ها و ضوابط شهرسازی صورت گرفته به شرح زیر اقدام می  454جهت اخذ عوارض تفکیک اراضی که مطابق ماده 

 گردد : 

 

 حق تفکيک هر متر مربع ( Sمساحت زمين) نوع کاربری ردیف

 2-2-الف
 مسکونی

  P27% مترمربع2777تا  

  P27% مترمربع و بيشتر 2772 1-2-الف

 P3/2 ***  تجاری 1-الف

 P17/2 ***  و ...  اداری،فرهنگی 2-الف

 

 از اراضی داخل محدوده قانونی شهر وصول می گردد ،  : عوارض تفکیک صرفاً 4تبصره 

قانون زمین شهری اجرای تاسیسات زیربنایی ازجمله آماده سازی و ... به عهده  آیین نامه اجرایی 23و22: بر اساس مواد  2تبصره 

 می باشد . حقیقی،حقوقی یا تعاونی ()شخص مالک 

قانون نحوه تقویم ابنیه ،  6سهم شهرداری از قطعات تفکیکی ) موضوع تبصره 452: عوارض موضوع این ماده عالوه بر  3تبصره 

 ( می باشد . 28/7/75امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 

 

 

 

 



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
42 

 

 ب ( عوارض تفکيک عرصه امالك دارای سند :

 حق تفکيک هر متر مربع ( Bعرض معبر) نوع کاربری تفکيکنوع  ردیف

 2-2-ب

 دارای سند  امالك

 مسکونی
 P7/2   متر 22تا 

 P 7   متر به باال  22 1-2-ب

 2-2-ب
 غير مسکونی

 P7/2   متر 22تا 

 P 7   متر به باال  22 2-2-ب

 .حساب شودP0بر خيابان شهدا از چهارراه تا ميدان شهدا  06تبصره:بلوك 

 ( با فرمول زير محاسبه شود.171توجه:بلوك هاي اشاره شده در جدول پيوستي)صفحه 

 حق تفکيک هر متر مربع ( Bعرض معبر) نوع کاربری نوع تفکيک ردیف

 2-2-ب

 دارای سند  امالك

 مسکونی
 P 3 متر 22تا 

 P 7 متر به باال  22 1-2-ب

 2-2-ب
 غير مسکونی

 P 7 متر 22تا 

 P 3 متر به باال  22 2-2-ب

 

: صدور سند برای امالک کمتر از حد نصاب تفکیک از طریق اداره محترم ثبت اسناد در سنوات قبل و بدون استعالم از  4تبصره 

شهرداری ، رافع پرداخت عوارض حق تفکیک نبوده و در صورت مراجعه مودی به شهرداری ، صدور پایانکار ، مفاصا حساب و هرگونه 

 گواهی عدم خالف منوط به پرداخت عوارض تفکیک می باشد .

 شامل حق تفکیک و کسری حد نصاب نمی گردد.  4372: صورت مجلس تفکیکی و سندهای صادره قبل ازسال  2تبصره 

 شامل حق تفکیک نمی گردد 0: قطعات تفکیکی برابر کمیسیون ماده  3تبصره 
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 قولنامه عادی :ج ( عوارض تفکيک عرصه امالك دارای 

 از عرصه امالک دارای قولنامه عادی، عوارض تفکیک بشرح زیر وصول می گردد : 

 حق تفکيک هر متر مربع ( Bعرض معبر) ( Sمساحت زمين) نوع کاربری ردیف

 2-2-ج

 مسکونی

 متر مربع 277تا 

 P7/2 متر 22تا 

 1/1p متر به باال  22 1-2-ج

 2-2-ج

 متر مربع 177تا  272از 

 P1/2 متر 22تا 

 P1/1 متر به باال  22 2-2-ج

 7-2-ج

 مربع به باال  متر 172از 

 P1/2 متر 22تا 

 P2/1 متر به باال  22 3-2-ج

 2-1-ج

 غير مسکونی

 P1/2 متر 22تا 

 P 2 متر به باال 22 1-1-ج

 شود.( با فرمول زير محاسبه 171توجه:بلوك هاي اشاره شده در جدول پيوستي)صفحه 

 

 حق تفکيک هر متر مربع ( Bعرض معبر) ( Sمساحت زمين) نوع کاربری ردیف

 2-2-ج

 مسکونی

 متر مربع 277تا 

 P3 متر 22تا 

 P 7 متر به باال  22 1-2-ج

 2-2-ج

 متر مربع 177تا  272از 

 P 7 متر 22تا 

 P3 متر به باال  22 2-2-ج

 7-2-ج

 مربع به باال  متر 172از 

 P2 متر 22تا 

 P7 متر به باال  22 3-2-ج

 2-1-ج

 غير مسکونی

 P2 متر 22تا 

 P2 متر به باال 22 1-1-ج

 

الک های حد فاصل منازل در پ ساختمانهای موجود و دقانون شهرداریها در مور 1و تبصره  454تبصره : نحوه وصول حقوقات ماده 

 :91تار در سال که 290موضوع الحاق به محدوده ی  )اخوان(محالت سرچنار، ملقرنی، صال  آباد، تازه آباد و پشت شهرک دانشگاه 
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عوارض و بهای سهم خدمات از امالك دارای سند عادی)قولنامه ای( و اسناد رسمی ) رسمی( که بعد از 

 ن استعالم از شهرداری ثبت شده اند.بدو 111تصویب اصالحيه ماده 

: عوارض بهای خدمات برای امالک دارای سند قولنامه ای که بدون استعالم از شهرداری بصورت غیر مجاز  4بند

درصد بهاي  8قانون شهرداری ها پرداخت نموده اند   454تفکیک شده اندو و حق السهم تفکیک را برابر ماده 

 روز برمبنای مساحت قید شده در سند قولنامه ای محاسبه می گردد. كارشناسي

بدون استعالم از  454: عوارض بهای خدمات برای امالک دارای سند رسمی که بعد از تصویب اصالحیه ماده 2بند 

 برمبنای مساحت قید شده در سند محاسبه میگردد. درصد بهاي كارشناسي روز 8شهرداری ثبت شده اند 

در صورتی که ملک در مسیر تعریض قرار گرفته و مالک مدعی جبران خسارت باشد، عوارض تعرفه مذکور از :  3بند

 درصد بهای کارشناسی روز اخذ  می گردد. 45مساحت ملک قبل از تعریض به میزان 

 : در صورتی که ملک درمسیر تعریض قرار گرفته و مالک مدعی جبران خسارت نباشد و زمین در مسیر 1بند 

انتقال دهد،  و تشویق مالکین در راستای بازگشایی و آرامسازی معبر تعریض را به صورت بالعوض به نام شهرداری 

 درصد بهای کارشناسی روز اخذ میگردد. 8عمومی ، عوارض تعرفه مذکور از مساحت باقیمانده ملک و به میزان 

داث شده اند  بعد از طی مراحل رای به ابقای با اخذ :امالک دارای سند قولنامه ای که بدون مجوز قانونی اح 2بند 

درصد 8جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها  ،عالوه بر جرائم بر عوارض مربوطه، بهای خدمات به صورت 

 بهای کارشناسی روز بر مبنای مساحت قید شده در سند اخذ خواهد شد.

قابل  ساخت، نقل و انتقال، مفاصا حساب  و پاسخ استعالماتپروانه : عوارض بهای خدمات به هنگام مجوز 3بند 

 وصول خواهد بود.

و بدون استعالم از  454اسناد رسمی)ثبتی( که بعد از تصویب اصالحیه ماده : عوارض بهای خدمات برای  1بند 

اداری هیات عمومی دیوان عدالت  44/45/4397مورخه  4924شهرداری ثبت گردیده اند به استناد رای شماره 

 قابل وصول خواهد بود.

 

 می نماید.واحد امالك با توجه به استعالم معاونت شهرسازی نسبت به کارشناسی و وصول اقدام 
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 ضریب محاسباتی عرض معبر  اسامی محالت ردیف

 272ماده  2تبصره 

2 

 
 سرچنار

 P 7/7 P 7/9  متری و بيشتر 21معبر اصلی و 

 P 7/1 p 7/7 متری21معابر فرعی کمتر از 

 ملقرنی 1
 P 7/7 P 3 متری و بيشتر 21معبر اصلی و 

 P 7/3 P 7/7 متری21معابر فرعی کمتر از 

 صالح آباد 2

 P 7 P 2/7 متری 21معابر کمتر از 

7/3 متری 23تا  21معابر   p     P  3 

 P 7/3 P 7/9 متری 27متری و  12معابر 

 تازه آباد 2

 P 7/3 P7/7 معابر اصلی

 P7/7 P 7/3 خيابان های داخل محدوده

 P 7/3 P  3 متری 21خيابان های کمتر از 

 شهرك دانشگاه )اخوان( 7

 P 3 P 7 متری 21معابر کمتر از 

 P 7/9 P 21 متری 23تا  21معابر 

 P 21 P22 متری و باالتر 23خيابان 

 سایر مناطق 3

 P 7/7 P 7/9 متری 21معابر کمتر از 

 P 7/27 P 7/21 متری 23تا  21معابر 

 P 7/21 P 7/22 متری و باالتر 23خيابان 

 

 د ( عوارض تفکيک اعيانی مسکونی )طبقاتی و آپارتمانی ( و مجتمع های تجاری :

متر مربع مساحت خالص اعیانی و بدون محاسبه مشاعات ساختمان ) راه  70عوارض تفکیک آپارتمانی مسکونی با رعایت حدنصاب  -4

 پله ، پارکینگ ، پیلوت غیر مسکونی ،...( اخذ می گردد . 

متر مربع مساحت خالص اعیانی و بدون محاسبه مشاعات ساختمان ) راه  65عوارض تفکیک آپارتمانی اداری با رعایت حدنصاب  -2

 پله ، پارکینگ ، پیلوت غیر مسکونی ،...( اخذ می گردد . 

 بر اساس تعریفی که در ضوابط طرح جامع بعمل آمده ،احداث گردیده و مساحت )به استثنای بازار روز( مجتمع تجاری  -3

 متر مربع کمتر باشد . 24متر مربع و مساحت هر دهنه مغازه نیز نبایستی از  055عرصه آن بیشتر 
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 حق تفکيک هر متر مربع اعيانی  نوع کاربری ردیف

  مسکونی)طبقاتی آپارتمانی( در هر واحد 2-د
 

 ((N)/3K))D) *17/7+P2.1  مجتمع تجاری در هر دهنه 1-د

 ((N)/3K))D) *17/7+P7/1.1  تجاری غير مجتمع تک واحدی و چند واحدی 2-د

 ((3K))D) *17/7+P7/1/(N.1  اداری )طبقاتی آپارتمانی( در هر واحد 2-د

   ورزشی و درمانی و ... سایر کاربریها )آپارتمانی( 7-د

 

 .استفاده شود (D17/7+P3/2(T*K/)2از فرمول (171)صفحه پيوستيجدول  در آپارتماني مسكونيدر تفكيك توجه: 

 

 

 

 

نمایانگر Nضرب ميگردد که 2-در فرمول دN: به ازای افزایش هر دهنه تجاری ) بيش از یک دهنه ( ضریب  1تبصره 

 تعداد دهنه تجاری ميباشد.

 : این عوارض در زمان درخواست متقاضی برای دریافت پایانکار محاسبه و اخذ ميگردد . 2تبصره 

: در صورتی که تفکيک به هر نحو و بدون گواهی شهرداری و پرداخت این عوارض صورت گرفته باشد ، در  3تبصره 

 م محاسبه و اخذ خواهد شد .هنگام مراجعه مالکين هریک از واحد های تفکيک شده ، عوارض تفکيک نسبت به سه

 برای تفکيک اداری د رکليه طبقات برابر با یک می باشد.k :ضریب4تبصره 

 

 

 مسکونی)طبقاتی آپارتمانی(

 Kضریب  طبقات

 27/2 همکف

 27/2 اول

 17/2  دوم

 17/2 سوم

 27/2 چهارم و باالتر

 و...تجاری ، اداری،ورزشی، درمانی 

 Kضریب  طبقات

 77/2 همکف

 17/2 ل و زیرزمين اول او

 77/2 م و زیرزمين دومدو

 77/7 م و زیرزمين سوم سو

 27/7 چهارم و باالتر

2(/D)T*K17/7+P9/7)) 

2(/D)T*K17/7+P3/2)) 
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 و ( عوارض اختصاصی کسری حد نصاب تفکيک :

 عوارض هر متر مربع کسری حد نصاب تفکيک با رعایت ضوابط شهرسازی ، به شرح زیر محاسبه می گردد : 

 مبنای محاسبه  کاربری  ردیف

 مسکونی 2

 p* T 37%  (177  + M/2  )  223و    227ماده  

 p* T 37%  (177  + M/2  ) سایر

 T   ( 37p%D +17% ) طبقاتی آپارتمانی

1 
 تجاری

 )در هردهنه(

 P T           37% (177M/+ 2   )  در کاربری تجاری

 P T           37% (177M/ +2   )  های اصلی بافت قدیم گذر

 P T           37%  (277M/ +2   )  محدوده بافت قدیم

 P T      37%  (12M/  +2   )  در کاربری مسکونی

 P T           7/1    (12 M/+2   )  مجتمع های تجاری 

 P T           37% (777M/+2   )  عرصه مجتمع های تجاری )برابر ضوابط( 2

 P T       37%  (277 M/ +2   )  تجاری مسکونی ) مختلط ( 2

 P T      37%(237M/  +2   )  آپارتمانی ) ورزشی و درمانی و غيره ...(سایر کاربری ها 7

 P T            17/2 (77M/ +2  )  مطب   3

 P T 7/2 (37M/ +2 ) اداری  7

 P T 3/2 (21M/ +2  )  2233بازار سر پوشيده )راسته بازار اردالن یا بازار شيخ قدیمی ساخت قبل از سال  بافت تاریخی مرکز شهر ،  3

 ( با فرمول زير محاسبه شود.171توجه:بلوك هاي اشاره شده در جدول پيوستي)صفحه 

:P  در عریض ترین گذر قابل دسترسی  قیمت منطقه اییعبارت است از ارزش:  D  عبارت است از ارزش معامالتی 

: T عبارت است از ضریب منطقه ای:  M  عبارت است از متراژ کمتر ازحد نصاب تفکیک 

 مبنای محاسبه  کاربری  ردیف

 مسکونی 2

 P * T  17/2(177  + M/2  ) 223و    227ماده  

 P* T   17/2 (177  + M/2  ) سایر

 T (P2D +17% ) طبقاتی آپارتمانی
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 : حد نصاب تفکیک در کاربریهای مختلف برابر باضوابطی است که در طرحهای شهری  به تصویب رسیده است .  4تبصره 

قانون شهرداریها صادر شده   454: کسری حد نصاب تفکیک شامل امالکی که سند مالکیت آنها قبأل در اجرای ماده   2تبصره 

 نمیگردد .

 امالکی که قبأل با شهرداری تسویه حساب نموده اند ، نمیگردد . : کسری حد نصاب تفکیک شامل 3تبصره 

قانون ثبت اسناد و همچنین امالکی که درخواست   418و    417: امالک دارای قولنامه عادی و اسنادی صادره ماده   1تبصره 

 این عوارض خواهند شد مول پرداخت تفکیک دارند ، در صورتی که مساحت عرصه آنها کمتر از حد نصاب تفکیک باشد ، مش

 : محدوده قدیمی فرسوده و تاریخی عبارت است از محدوده های تصویبی از سوی مراجع ذیصالح.  0تبصره 

 : مجتمع تجاری میبایست منطبق و براساس تعاریفی که در ضوابط طرح جامع بعمل آمده باشد. 6تبصره 

 47/57/67مورخ  0متر برابر کمیسیون ماده  42تاریخی مرکز شهر  متراژتعیین شده برای تفکیک فقط تجاری در بافت:  7تبصره 

 محاسبه گردد . 

متر با احداث قدیمی ساخت قبل از  21: حد نصاب تفکیک تجاری در کاربری تجاری در کل سط  شهر هر قطعه حداقل  8تبصره 

 باشد. می 43/8/96تاریخ  3379شماره   0برابر مصوبه کمیسیون  ماده  4368طرح جامع سال 

 (سایر 227197): اصالحيه پروانه ساختمانی 27ماده 

در هنگام اصالحیه نقشه اگر مدت پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد اخذ عوارض تمدید همزمان با عوارض ناشی از اصالحیه  -1

 نقشه مربوط الزامی است . 

 متراژ اضافه شده در اصالحیه پروانه ساختمانی بر اساس الیحه سال جاری محاسبه گردد .  -2

 اصالحیه پروانه ساختمانی با پرداخت و تسویه بدهی قبلی مجاز می باشد .  -3

ضات تمدید پروانه اصالحیه نقشه و تمدید پروانه ساختمانی دو موضوع مجزا می باشند و درخواست اصالحیه پروانه مانع اخذ عوار -1

 و صدور تمدید نمی باشد . 

 

 (227172):  صدور پایان کار و گواهی عدم خالف  22ماده 

 الف ( ساختمانهای دارای پروانه : 

در صورت درخواست صدور پایانکارجهت ملک دارای پروانه ساختمانی :صدور گواهی پایانکار و یا هرگونه گواهی عدم خالف بشرح 

 زیر صورت می پذیرد : 

 صدور گواهی پایانکار یا مفاصا حساب منوط به پرداخت کامل ، حقوقات شهرداری می باشد .   -4
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عابر سط  شهر برابر دستورالعمل کارگروه سیما و منظر شهری بوده و رعایت موارد در زمان انجام نماکاری ساختمانها در کلیه م  -2

ماه تدوین و به تصویب شورای  3آیین نامه اجرایی کارگروه سیما ومنظر شهری طی مدت  و صدور گواهی پایانکار الزامی است

 (25/3/97مورخ  0کمیسیون ماده  29.)بند  اسالمی شهر برسد

نماکاری جهت کلیه ساختمان های داخل محدوده میراث فرهنگی با هر عرض گذری جهت صدور پایانکار الزامی است و صدور   -3

 گواهی پایانکار منوط به تایید اداره میراث فرهنگی می باشد .  

صورت وجود اشتباهات احتمالی در کلیه عوارضات و حقوقات اعالمی به مودی تا زمان صدور پایانکار قابل اصالح می باشد و در   -1

محاسبات عوارضات قانونی شهرداری ، قبل از صدور پایانکار بر اساس ضوابط سال اشتباه محاسبه و اصالح و قابل اخذ خواهد بود . 

 هی است اضافه وصولی حتی در زمان صدور پایانکاربه مؤدی مسترد خواهد شد . یبد

ششدانگ مجزا و یا بیشتربوده ، بایستی عبارت ))تجمیع و اصالح سند قبل از صدور  فقره سند مالکیت 2امالکی که دارای  -0

پایانکار الزامی است (( در پروانه قید گردد و قبل از تجمیع و اصالح سند ملک مذبور ، گواهی مفاصا حساب و یا پایانکار صادر نمی 

 گردد. 

استانداری ،  41/9/96-03597/32/60اختمانی باشند ، برابر نامه شماره امالکی که دارای کاربری عمومی بوده ودارای پروانه س  -6

شود و در صورت درخواست مالک مبنی بر تفکیک آپارتمانی ، تغییر کاربری از می صادر  مفاصا حساببا حفظ کاربری گواهی 

 الزامی است .  0سوی کمیسیون ماده 

و درصورت حذف آن توسط مالک به  بودهانسور باشد ، اجرای آن الزامی اگر ساختمانی در نقشه و پروانه ساختمانی دارای آس -7

در ساختمان های  قانون مقررات ملی ساختمان 40مبحث  به ادنهیچ عنوان مفاصاحساب و گواهی پایانکار صادر نمی گردد .با است

در صورت طبقه(تعبیه آسانسور الزامی می باشد 3متر از کف ورودی اصلی )معموال بیش از  7با طول مسیر قائم حرکت بیش از 

حذف آسانسور توسط مالک، شهرداری مجاز به اصالح پروانه و محاسبه مجدد، اخذ و یا پرداخت مابه التفاوت عوارضات قانونی می 

 ا حساب و گواهی پایانکار برای این قبیل ساختمان ها بالمانع است.باشد و صدور مفاص

 ب ( ساختمانهای بدون پروانه :

در صورت درخواست صدور گواهی مفاصاحساب جهت ملک بدون پروانه ساختمانی ، صدور مفاصا حساب و یا هرگونه گواهی عدم 

 خالف به شرح زیر صورت می گیرد: 

 باشد : 2/2/71قبل از  مسکونیساختمان  در صورتيکه تاریخ احداث -الف 

 ( عوارضات زیربنا و پذیره برابرتعرفه مربوط به ساختمان های مسکونی محاسبه و وصول خواهد شد . 4

 عوارض زیربنای سال جاری محا سبه و وصول خواهد شد . برابر،( عوارض در حد تراکم قدیمی ساخت  2

 برابر عوارض زیربنای سال جاری محاسبه و وصول خواهد شد .  2( تخلف در حد تراکم قدیمی ساخت   3

 عوارض اضافه تراکم مسکونی محاسبه و وصول خواهد شد .درصد  05( عوارض مازاد بر تراکم قدیمی ساخت   1

 عوارض اضافه تراکم مسکونی محاسبه و وصول خواهد شد .  برابر( تخلف مازاد بر تراکم  قدیمی ساخت  0
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در زمان پایانکار و پاسخ استعالم شامل کسر پارکینگ نمی گردد و در  72ی ساخت و تعویض سقف قبل از سال ( تخلف قدیم 6

 برابر ضوابط جریمه کسر پارکینگ محاسبه و اخذ گردد .   متر مربع، 40باالتر از  صورت زیربنای جدید

 م قدیمی ساخت محاسبه می گردد . باشد همانند مازاد بر تراک 72( در صورتی که  احداث بالکن قبل از سال7 

 3، هیات  4372( جهت تعیین قدیمی ساخت بودن ساختمان های مسکونی فاقد مدارک مستند مبنی بر ساخت قبل از سال  8

 (از کارشناسان خبره و باتجربه.)با انتخاب معاون شهرسازیناسان شهرداری تشکیل گرددنفره از کارش

زلزله و تعریض الزامی  2855اخذ تعهد از مالک مبنی بر قبول عواقب ناشی از عدم رعایت آیین نامه  ،( برای امالک قدیمی ساخت9

 است . 

در اینصورت پرونده جهت باشد : 2/2/71از  بعد مسکونیدر صورتيکه تاریخ احداث ساختمان  -ب 

عوارضات موارد تخلف به همراه جرائم تعیین رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از صدور رای جریمه ، با دریافت کلیه 

 زلزله و تعریض ،  صدور گواهی 2855شده و اخذ تعهد محضری از مالک مبنی بر قبول عواقب ناشی از عدم رعایت آیین نامه 

 طبق مفاد این دستورالعمل انجام می گیرد . پایانکار و مفاصا حساب

، پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال و در صورت صدور رای  تبصره: درصورت احداث بدون مجوز در کاربری عمومی

 جریمه ، بعد از پرداخت عوارض و جرایم ، گواهی مفاصاحساب با حفظ کاربری صادر گردد .  

متر در حد  14احداثي خرپشته برابر ضوابط )اصالحي ( حداكثر تا :تخلفات احداث خرپشته مازاد بر طرح مصوب   ( 2

 محاسبه مي گردد.تراكم 

جدول  %51به ازاء هر متر مربع تخلف عالوه بر عوارض متعلقه به ميزان   :تخلفات تعویض سقف مسکونی   ( 1

 ماده صد قانون شهرداري ها محاسبه و وصول ميگردد .  11ارزش معامالتي موضوع تبصره  

چنانچه پيلوت  بدون مجوز به مسكوني تبديل شود و بناي  :تخلفات تبدیل پارکينگ  یا  پيلوت  به مسکونی   ( 2

آن از طريق كميسيون ماده صد مشمول جريمه و بال مانع اعالم شود ، عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد و جريمه كسر 

 محاسبه و وصول گردد.ازجدول زيرپاركينگ به ازاي هر مترمربع 

  نحوه محاسبه               عرض معبر   رديف 

 P5/6 متري 8معابر كمتر از  1 

 P 7 متري 10متري تا  8معابر  0 

 p 5/7 متري 18تا  10معابر  متري 3

 p 9 متري 18معابر بيشتر از  4 

 لحاظ شود.  p 01( با ضريب 171)صفحه پيوستيجدول  درتوجه: 

چنانچه پیلوت یا انباری بدون مجوز به تجاری تبدیل شود و بنای آن از  تخلفات تبدیل پيلوت یا انباری به تجاری:( 2

طریق کمیسیون ماده صد مشمول جریمه و بال مانع اعالم شود ، عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و جریمه کسر پارکینگ به 

 محاسبه و وصول گردد. P45ازای هر مترمربع  
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پیلوت ،  چنانچه مالک نسبت به تبدیل : واحد مسکونی مستقل تبدیل پيلوت ، همکف یا بهار خواب به یک( 7

ت شامل شدن ( به ازای هر )در صور جرایم کمیسیونام نماید عالوه بر اخذ بهارخواب به یک واحد مستقل مسکونی اقد همکف و یا

 اخذ گردد. p1 مترمربع

 .شودلحاظ  p9ضريب ( با 171)صفحه پيوستيجدول  درتوجه: 

 .اخذ گردد p7 عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد پيلوت یا پارکينگ یا مسکونی به انباری تجاری :( تخلف تبدیل 3

عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد و جريمه كسر  ( تخلف تبدیل مسکونی و مشاعات و پارکينگ به اداری :7

 محاسبه و وصول گردد.  p 7/3پاركينگ به ازاي هر مترمربع  

 باشد : 2273سال قبل از تجاریدر صورتيکه تاریخ احداث ساختمان  -ج 

( از واحدهای تجاری واقع در بافت قدیمی شهر ) موضوع این بند ( برای کل احداثی صرفا عوارض پذیره برابر تعرفه های مربوط  4

 به ساختمان های تجاری محاسبه و وصول می گردد . 

ات اساسی جهت افزایش عمر ساختمان انجام گرفته باشد پرونده جهت رسیدگی به ( در مواردی که در ساختمان تغییر 2

کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از صدور رای جریمه ، با دریافت کلیه عوارضات موارد تخلف به همراه جرائم تعیین شده ، صدور 

 گواهی طبق مفاد این دستورالعمل انجام می گیرد .  

نفره  3، هیات  4308بودن ساختمان های تجاری فاقد مدارک مستند مبنی بر ساخت قبل از سال  (  جهت تعیین قدیمی ساخت 3

 از کارشناسان شهرداری تشکیل گردد.

 باشد : 2273بعد ازسال  تجاریدر صورتيکه تاریخ احداث ساختمان  -د 

در اینصورت پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از صدور رای جریمه ، با دریافت کلیه عوارضات موارد تخلف 

 به همراه جرائم تعیین شده ، صدور گواهی طبق مفاد این دستورالعمل انجام می گیرد . 

 ج ( ساختمانهای دارای گواهی قبلی :

در صورت درخواست صدور گواهی پایانکار یا مفاصا حساب جهت ساختمان هایی که در سنوات قبل از شهرداری پروانه تعمیرات و یا 

 هر نوع گواهی و پاسخ استعالمی اخذ نموده باشند جهت صدور هر نوع گواهی بشرح زیر اقدام گردد ، 

( در صورت مغایرت متراژ زیربنا برابرنظریه کارشناسی جدید با گواهی قبلی ، در صورت عدم احداث جدید و تغییر در ساختمان )  4

 تخلف همزمان ( :

اگر مغایرت متراژ بنا اضافه تراکم نباشد ، عالوه بر وصول عوارض مربوطه ) زیربنا ، پذیره و ...( ، برای تخلف ساختمانی   -الف  

 تعرفه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد . 252ت مربوطه به ازاء هر متر قسم

تعرفه عوارض اضافه   202عوارض مازاد بر تراکم به ازاء هرمتر مربع  اگر مغایرت متراژ بنا اضافه تراکم باشد ، عالوه بر وصول  -ب 

 تراکم محاسبه و وصول می گردد  فهتعرفه عوارض اضا 152تراکم مربوطه ، تخلف مازاد بر تراکم نیزبه میزان 
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 (سایر 227197):  عوارض تاخير در اخذ پایانکار 21ماده 

می باشد و چنانچه در مهلت مقرر عملیات ساختمانی  4/4/4385عوارض تاخیردراخذ پایانکار برای ساختمانهای احداثی بعد از تاریخ 

 باشد مشمول عوارض تاخیر در اخذ پایانکار بشرح ذیل می باشد :به اتمام نرسیده و مالک نسبت به اخذ پایانکار اقدام ننموده 

 نوع كاربري  فرمول محاسبه دريافت عوارض  توضيحات 

P  برابر است با ارزش منطقه ای  :  p  *  s  *  y   9%  مسکونی 

S  برابر است با مساحت : p  *  s  *  y    7/21%  تجاری 

Y تاخير: برابر است با تعداد سالهای    p  *  s  *  y    7/7% اداری 

 محاسبه شود. زير( با فرمول 171بلوك هاي اشاره شده در جدول پيوستي)صفحه فقط مسکونی( )عوارض تاخير در اخذ پايانكارتوجه:محاسبه 

p * s * y  17% 

 استفاده شود. 01و  01براي محاسبه  بازارها،كاروانسراها،پاساژها،تيمچه ها وگاراژها از جدول پيوستي بلوك 

بهمراه فرم اتمام عملیات ساختمانی امضا شده  آخرین طبقه: اگر مالک با ارائه مستندات الزم مانند تاریخ نصب کنتور گاز4تبصره 

اثبات نماید که ساختمان خود را قبل از پایان مهلت  قانونی به اتمام رسانده باشد می  و یا دفترچه طالیی توسط مهندس ناظر

 فقط عوارض تاخیر صدور پایانکار اخذ گردد. بایست 

آن ممانعت نموده است .  گذشته که مالک از پرداخت: عوارضات قانونی تخلفات ساختمانی محاسبه شده در سنوات  2تبصره 

 اضافه گردد. به عوارضات قانونی 32هر سال تاخیر مالک به ازای درصورت مراجعه 

 (227172ساختمانی) :  تمدید و تجدید پروانه های 22ماده 

بار وهر کدام به مدت یکسال تمدید می گردد.  2مهلت مصوب زمان پروانه ساختمانی طبق جدول عنوانی بوده وبعد از آن برای  -1

 سال بوده 2الزم به توضی  است که زمان شروع اعتبارپروانه اولیه یا تمدید ابتدایی می باشد . بطور مثال چنانچه اعتبار پروانه اولیه 

(  42-3=9ماه ) 9، مدت اعتبار پروانه تمدیدی  هماه پس از پایان اعتبار به شهرداری جهت تمدید پروانه مراجعه کرد 3و مالک 

 خواهد شد . 

)جهت رفع سریع  از مهلت کلی پروانه ساختمانی آنها کاهش می یابد شش ماهساختمانهای واقع در بر میادین و خیابانهای ذیل  -2

 : سد معبر(

بهمن تا تقاطع خ پارک  22میدان  -بهمن تا سه راهی مسجد جامع  22میدان  –بهمن  22دان ماموستا هیمن تا میدان می

خ ملت حد  -  44خ امام )رض(حد فاصل میدان استقالل تا کالنتری  -خ آزادی حد فاصل میدان آزادی تا میدان شهداء –شکوفه

خ  –بلوار جمهوری اسالمی  –خ معلم   -از تقاطع خ ملت تا تقاطع بیستون  خ فخر رازی  –فاصل میدان آزادی تا میدان قدس 

 رسالت

و برای بار دوم   422و اداری و در قسمت  تجاری  72عوارض تمدید پروانه های ساختمانی  برای بار اول  در قسمت مسکونی   -3

عوارض زیر بنایی ، پذیره  ،مازاد بر تراکم و پیش آمدگی با ارزش منطقه ای   472و اداری وقسمت تجاری 422در قسمت مسکونی 
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تاریخ زمان صدور پروانه اخذ  252و ضوابط زمان مراجعه ، محاسبه  و اخذ خواهد شد و اگر قبال برای تمدید بار اول اقدام نشده 

 خواهد شد )عوارض فوق به صورت ساالنه خواهد بود (

 052بار تمدید  پروانه ، در صورت مراجعه مالک به علت عدم اتمام عملیات ساختمانی ، با دریافت  2ن بعد از سپری شدن زما -1

، پروانه تمدید می گردد . مدت  صدور پروانههزینه عوارض زیر بنایی ، پذیره  ،مازاد بر تراکم و پیش آمدگی طبق ضوابط سال 

یه می باشد که کلیه مراحل تمدید پروانه صادره جدید به مانند پروانه اولیه طی مهلت اعتبار پروانه صادره به میزان  مدت اعتبار اول

 خواهد شد .   

در صورت درخواست مالک جهت اصالح پروانه اولیه ، مبنای اعتبار پروانه در هر شرایطی ، تاریخ شروع و اتمام پروانه اولیه می  - 0

مدت اعتبار برابرجدول پیشنهادی افزایش یابد با لحاظ نمودن همان زمان باشد . و در صورتیکه به دلیل افزایش زیر بنای کلی 

ده شروع پروانه اولیه ، اعتبار پروانه  افزایش یافته و پروانه اصالحی صادر گردد . به عنوان مثال چنانچه اعتبار پروانه اولیه یکسال بو

سال اعتبار گردد ، اعتبار پروانه  2بطوریکه زیر بنا کلی ماه تصمیم به اضافه کردن یک طبقه دیگر نمود  6ومالک فرضاً پس از 

 . سال اعتبار از شروع تاریخ پروانه اولیه صادر گردد 2جدید با 

مهلت اعتبار پروانه های :  تعمیرات ، دیوارکشی ، تعویض سقف و تخریب یکسال بوده و پس از اتمام مهلت اعتبار در صورت  -6

عملیات ، پروانه صادره ابطال و با محاسبه و دریافت کلیه هزینه های مربوطه بر اساس سال جاری ، مراجعه مالک به علت عدم اتمام 

 گردد .پروانه جدید صادر

حداکثر زمان الزم برای پایان یافتن عملیات ساختمانی و اعتبار پروانه به شرح جدول ذیل که در پروانه ساختمانی درج خواهد   -7

 گردید . 

و به اتمام رسانیده اند و فقط آسانسور و یا نمای داده در صورتی که مالکین تمام عملیات ساختمانی را وفق پروانه صادره انجام  – 8

و اگر مهلت مصوب زمان پروانه ساختمانی به انقضا رسیده گردد در زمان مراجعه گواهی عدم خالف صادر  ،ساختمان انجام نشده باشد

 صد عوارض زمان صدور پروانه می باشد.در 7مشمول اخذ  ،باشد

 گروه ساختمانی  مهلت مصوب زمان پروانه ساختمانی 

 متر مربع زیر بنا 277ساختمانهای  تا  ماه  17

 متر مربع2777تا  277بيش از  ماه  27

 متر مربع1777تا 2777بيش از  ماه  27

 متر مربع2777تا 1777بيش از  ماه  27

 متر مربع 7777تا 2777بيش از  ماه  77

 متر مربع  7777بيش  از  ماه  37
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 برابر رای دیوان ابطال  -  (227279):  عوارض ایجاد و نگهداری فضای سبز 22ماده 

عوارض پذیره ساختمانی  %5در هنگام صدور پروانه ساختمانی ، جهت گسترش و نگهداری فضای سبز از مراجعين 

 مسکونی و تجاری  اخذ می گردد .  

 (227272:  عوارض ترميم و بازسازی جداول و آسفالت ) 27ماده 

در هنگام صدور پروانه ساختمانی ، بابت ترميم و بازسازی جداول، آسفالت معابر و خيابان های ناشی از ساختمان سازی و 

 عوارض پذیره ساختمانی مسکونی و تجاری اخذ می گردد.  %25حمل مصالح ساختمانی از مراجعين 

 (227197: عوارض ایجاد و گسترش کتابخانه های عمومی ) 23ماده 

قانون تاسيس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی در هنگام صدور پروانه ساختمانی ، جهت ایجاد و  6به استناد ماده 

عوارض پذیره ساختمانی مسکونی و تجاری به حساب انجمن کتابخانه های ) نيم درصد (گسترش کتابخانه های عمومی 

 عمومی واریز می گردد.  

 واریز به حساب آموزش و پرورش – پرورش:  عوارض آموزش و  27ماده 

عوارض پذیره ساختمانی مسکونی و تجاری به حساب سازمان آموزش و پرورش  % 3در هنگام صدور پروانه ساختمانی

 واریز می گردد. 

 (227197:  عوارض بهره برداری از معبر ) 23ماده 
 سد معبر : ( الف 

بدون اغماض  و تبعيض  با کليه سد معبر کنندگان اعم از فروشندگان دوره قانون شهرداری ها  55شهرداری در اجرای ماده 

 گرد و مغازه داران  ، برخورد قانونی نموده و نسبت به رفع سد معبر بدون دریافت وجه اقدام نماید .

 ب ( عوارض بهره برداری از معابر )سد معبر(: 

هت دپوی مصالح و یا تجهيز گارگاه و یا نصب حائل بصورت چنانچه اشخاص حقيقی و حقوقی قصد استفاده از معابر شهر ج

دیوار یا فنس در معابر را داشته باشند ، مجوز الزم توسط حوزه  معاونت شهر سازی در زمان صدور پروانه ساختمانی 

 وگواهی پایان کار با هماهنگی حوزه معاونت خدمات شهری ، با دریافت عوارض زیر صادر خواهد شد :

/7                              (27%  P+ 77777) *  Sعوارض بهره برداری از معبر عمومی = 

 .محاسبه شود  )*2/17S +77777/(7با فرمول (171)صفحه پيوستي جدول درتوجه: 

 =Pقيمت منطقه اي              =Sمساحت كل زير بنا
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 : پيمانکاران  پروژه های عمرانی کليه ادارات ) از جمله شهرداری (  مشمول پرداخت این عوارض خواهند بود . 1تبصره  

: پرداخت عوارض فوق الذکر برای سد معابر اصلی و عمومی شهر ایجاد حق نميکند و در صورت طوالنی بودن مدت و  2تبصره 

 داری مطابق بند الف این ماده اقدام به رفع سد معبر خواهد نمود.ایجاد مشکل برای تردد سواره و پياده، شهر

ج(: هزینه سد معبر در تمدید پروانه ساختمانی: در صورت درخواست مالکين جهت تمدید پروانه  ساختمانی  هزینه  سد 

 معبر  بر اساس فرمول ذیل محاسبه  می گردد: 

P27% S* هزینه سد معبر   = 

 لحاظ شود. )P05%*S(با فرمول ( 171)پيوستي جدول  درتوجه: 

 (227173:  عوارض ارزش افزوده امالك  ) 29ماده 

 در موارد مختلف ، عالوه بر عوارض های اختصاصی دیگر ، بشرح زیر محاسبه و وصول ميگردد :امالك ارزش افزوده 

  صورتی که تغيير در نقشه باشد شامل می گردد و در  5در صورتی که از طریق کميسيون ماده فقط  ارزش افزوده

 تفصيلی یا جامع باشد شامل ارزش افزوده نمی گردد.

  هيات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش  8/3/97مورخ  381الی  367مستند به دادنامه های شماره

ی قانون تاسيس شورایعال 5افزوده ناشی از تغيير کاربری امالك پس از صدور مجوز توسط کميسيون ماده 

داده نشده و  شهرسازی و معماری ایران ، خالف قانون و خارج از حدود و اختيارات شورای اسالمی شهر تشخيص

 قابل وصول می باشد 

يا ساير مراجع ذي   5چنانچه ملكي ) عرصه يا اعيان (  برابر مصوبات كميسيون ماده   ورود به محدوده قانونی شهر :الف ( 

ارض به ازاء هر متر مربع عرصه وصول خواهد گرديد . اين عو  P75/1 صالح، به محدوده شهر افزوده شود ،فقط معادل 

  67/  9/  0و شهرداريها مصوب واقع در طرحهاي دولتي قانون تعيين وضعيت امالك  4عالوه بر اراضي موضوع تبصره 

 ميباشد و هيچگونه هزينه تغيير كاربري وصول نخواهد شد.

، از غير مسكوني 5چنانچه كاربري ملكي برابر مصوبات كميسيون ماده  :    مسکونیارزش افزوده ناشی از غير مسکونی به ب ( 

تغيير يابد ، مشمول محاسبه و دريافت  مسكوني ) خدماتي ، آموزشي ، فضاي سبز ، ورزشي، اداري،گردشگري و ... (  به

 به ازاء هر متر مربع عرصه خواهد شد .  P3  ارزش افزوده به ميزان

، از غير مسكوني ) 5چنانچه كاربري ملكي برابر مصوبات كميسيون ماده  :  تجاریارزش افزوده ناشی از غير مسکونی به ج ( 

تغيير يابد ، مشمول محاسبه و دريافت  اداري،گردشگري و ... (  به تجاريخدماتي ، آموزشي ، فضاي سبز ، ورزشي ، 

 به ازاء هر متر مربع عرصه خواهد شد .     P3ارزش افزوده به ميزان   
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يا ساير مراجع ذيصالح  5تبصره: كاربري امالك در جهت ساماندهي مجتمع صنوف آالينده برابر مصوبات كميسيون ماده 

به ازاي هر متر مربع عرصه محاسبه و   P 3و يا بازنگري طرح جامع مشمول محاسبه و دريافت ارزش افزوده به ميزان 

 دريافت خواهد شد.

، از مسكوني  به 5چنانچه كاربري ملكي برابر مصوبات كميسيون ماده  :به تجاری  ارزش افزوده ناشی از مسکونی د ( 

 به ازاء هر متر مربع عرصه خواهد شد .   P5 تجاري تغيير يابد ، مشمول محاسبه و دريافت ارزش افزوده به ميزان 

،از 5مالك و مصوبات كميسيون مادهبرابر درخواست ملكيكاربريچنانچه:به غيرمسکونی ارزش افزوده ناشی از مسکونی ی( 

مسكوني به غيرمسكوني)خدماتي،آموزشي، ورزشي ، اداري،گردشگري و ...( تغيير يابد، مشمول محاسبه و دريافت 

 ازاء هر متر مربع عرصه خواهد شد .   P 3 ارزش افزوده به ميزان

، از 5چنانچه كاربري ملكي برابر مصوبات كميسيون ماده  :  تجاری مسکونیارزش افزوده ناشی از غير مسکونی به ها ( 

به ازاء هر متر مربع  P4مسكوني  به تجاري مسكوني تغيير يابد ، مشمول محاسبه و دريافت ارزش افزوده به ميزان 

 عرصه خواهد شد .

صورت درخواست ر در صورت تخلف مالك بعد از صدور پروانه ساختماني در طبقات و يا د:ارزش افزوده  تجاری و ( 

عوارض مالك جهت احداث تجاري در كاربري غير تجاري ، عالوه بر اخذ عوارض پذيره ، بابت ارزش افزوده ملك

 بشرح جدول زير به ازاء هر متر مربع تجاري ، محاسبه و وصول ميگردد :

 

که مشمول ضوابط شهرسازی ميباشد و پالکهایی که دارای دو بر هستند  منظور از تجاری های ذکر شده ، تجاری هایی است

 مشمول احداث یک دهنه تجاری خواهند شد .

جهت تغيير كاربري ملك به كاربري تاالر عروسي در داخل محدوده، در تغيير کاربری تاالرها :ارزش افزوده ناشی ز ( 

به ازاء هر متر مربع عرصه محاسبه و   P5صالح ، به ميزان و ساير مراجع ذي  5صورت صدور مجوز از كميسيون ماده  

 وصول خواهد شد . 

 طبقات سایر اول همکف زیر زمين کاربری
 P75/3 P5/7 P5 P75/3 مسکونی به تجاری

P3 5/0 مسکونی به انبار تجاری p P0 P0 
 p5/4 P5 p5/4 P3 اداری ، آموزشی، ... به تجاری

 P0 P0 P6/1 P5/1 ، ...  به انبار تجاری آموزشی، اداری
 P5/0 P75/3 P75/3 P5/0 مسکونی به اداری 

 P5/0 P3 P5/0 P5/1 مسکونی به درمانی 
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جهت تغيير در ساير كاربري هاي خارج از موارد مطرح شده در داخل محدوده، ارزش افزوده ناشی سایر تغيير کاربری ها : ح( 

به ازاء هر متر مربع عرصه محاسبه و   P0و ساير مراجع ذيصالح ، به ميزان   5در صورت صدور مجوز از كميسيون ماده  

 وصول خواهد شد . 

 052بر اثر بازنگری طرح جامع و بدون درخواست مالک باشد ،  : در صورتیکه تغییر کاربری های فوق )بندهای ب تا ح(4تبصره 

 مبالغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد 

و  پاسخ  استعالمات از طرف شهرداری باشد و قبال مبلغی به عنوان   : در مواردی که ملکی دارای پایانکار و یا مفاصا حساب2تبصره 

 توافق تجاری پرداخت نموده شامل عوارض تغییر کاربری نمیگردد.

 (227197:  عوارض حق تشرف ) 17ماده 

بر اساس رفمالکین مدعی غرامت و خسارت که امالک آنها در مسیر تعریض قرار دارند ، مشمول دریافت عوارض حق مشرفیت یا تش

می شوند به استثنای مالکینی که مدارک ، مستندات یا ادله ای برای قرار گرفتن در معبر مشخص شده با همان متراژ قبل از  فرمول ذیل

( ارائه دهند و یا مستنداتی برای تثبیت عرض معبر با همان متراژ در شهرداری با طرح 70تصویب اولین طرح جامع و تفصیلی )سال 

 وجود داشته باشد . 70ی مالکانه قبل از سال های تفکیک
مسکونی: چنانچه تغییر عرض معبر بر اساس طرح تفصیلی یا نظر شهرداری پیش بینی شود بابت ارزش افزوده این تغییر از  کاربری(4

 مالک یا مالکان مبلغ ذیل را محاسبه و دریافت نماید:

 = عوارض ارزش افزوده) مسکونی(P17/3 × S×ضریب معبر 

 تجاری:عوارض ارزش افزوده واحد های تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید: کاربری (0

 ،اداری ،درمانی( ومسکونی ،تجاری = عوارض ارزش افزوده )مختلط تجاریP27 × S×ضریب معبر 

 که ضریب معبربشرح فرمول ذیل محاسبه می گردد:

 عرض معبر جدید( = ضریب معبر-)عرض معبر قدیم ÷ 1

 میزان ارزش افزوده بر اساس متراژ عرصه پس از تعریض محاسبه و وصول می شود() 

: در صورت تملک کامل امالک واقع در مسیر اجرای طرح های عمرانی و معابر شهری توسط شهرداری ، مالکین امالک  4تبصره 

هر نحوی میسور نبوده و بصورت بالقوه امکان  همجوارکه قبال منافع متصوره ای از این تعریض نداشته و امکان استفاده از معبر به

ترقی قیمت سریع تر بدون تالش مالک فراهم گردد که حق استفاده از این امالک وکاربری و ایجاد بازشو ، برایشان ایجاد می شود 

 داشت  . مشمول عوارض حق تشرف وفق این ماده خواهند و بدون پرداخت این عوارض حق استفاده از معبر جدید را نخواهند

و باقیمانده ملک قابلیت استفاده را برابر ضوابط طرح تفصیلی :  در صورتیکه ملکی در مسیر تعریض معابر شهری قرار گیرد  2تبصره 

 برای مالک داشته باشد و مالک خساراتی را از شهرداری طلب ننماید مشمول پرداخت عوارض حق تشرف نخواهند شد.

ده  ملک در مسیر کمتر از حد نصاب تفکیک بوده و صدور  پروانه ساختمانی برای آن مقدور نباشد ، در صورتی که باقیمان:  3تبصره

شهرداری میتواند خود نسبت به تملک آن اقدام نماید .در صورت عدم تملک شهرداری بایستی برابر ضوابط طرح تفصیلی نسبت به 

 صدور پروانه اقدام نماید.
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اسناد مالکیت به معبر با عرضی کمتر از وضع موجود و طرح تفصیلی دسترسی داشته باشد جهت :در صورتی که ملکی برابر 1تبصره

حق تشرف مربوطه اخذ گرددبه شرطی که هیچگونه مانعی فی مابین دو  052اصالح سند و یا پایانکار و نیز اخذ پروانه ساختمانی 

ز مزایای معبر با عرض بیشتر نداشته باشد از این تبصره معبر وجود نداشته باشد.ضمنا در صورتیکه مالک درخواست استفاده ا

 مستثنی خواهد بود. 

: چنانچه به دلیل مغایرت در عرض معبر قید شده در سند مالکیت با وضع موجود در طرح تفصیلی ، ملک شرایط بهره  0تبصره 

 حق تشرف می گردد. 352برداری از معبر طرح تفصیلی را داشته باشد مشمول 

قابلیت دسترسی به معبر و منطقه ای کمتر  قیمت با معبر پالک واقع  در بر : چنانچه در صورت تجمیع دو ملک دسترسی  6تبصره 

 ایجادگردد و در زمان صدور پروانه یا هر گونه استعالم شامل حق تشرف می گردد. قیمت باالتربا 

 (237177:  جریمه کميسيون ماده صد ) 12ماده 

( به کمیسیون ماده صد ،  کمیسیون  4308و تجاری بعد از   4372پس از  ارجاع پرونده های تخلف ساختمانی ) مسکونی بعد از  

مزبور در اجرای ماده صد قانون شهرداریها و تبصره های ذیل آن در مورد پرونده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . در صورت صدور رأی به 

و عدم باز گشت به حالت اولیه ، جرائم مربوطه به همراه عوارض متعلقه  برابر مفاد این دستور العمل اخذ  جریمه  توسط کمیسیون 

 برابر فرمول زیر میباشد :  Kمطابق تعاریف همین دفترچه و ضریب  P   ، D، Tوصول خواهد گردید .الزم بذکر است  ضرایب 

k(D+NP)T فرمول کلی ماده صد 

تراکم طبقاتی که به کمیسیون ماده صد  جهت محاسبه  اضافه: 1تبصره 

ارسال میگردد،بدلیل ایجاد عارضه  خارج از ضوابط و پتانسیل تعریف شده  

گرانترین معبر اصلی 752( برابر Pقطعه مورد نظر ،قیمت منطقه ای مربوطه )

همجوار با قابلیت احداث ساختمان دارای طبقات مشابه ساختمان موجود در 

میشود.)مشروط به اینکه از ارزش منطقه ای معبر وقوع ملک نظر گرفته 

 کمتر نباشد(

در واحدهای مسکونی در صورت افزایش واحد یا تبدیل یک واحد : 2تبصره 

 T(D+1Pبه دو واحد به ازای هر متر مربع زیر بنای اولیه قبل از تغییر 

 شود.)در صورت  موافقت کمیسیون به اخذ جریمه ((وصول 

 شود.لحاظ  P6ضريب( را با 171صفحه )پيوستيجدول  درتوجه:

در واحدهای تجاری در صورت افزایش واحد یا تبدیل یک واحد به دو واحد به ازای هر متر مربع زیر بنای اولیه قبل از تغییر : 3تبصره 

T(D+7P )) وصول شود. .)در صورت  موافقت کمیسیون به اخذ جریمه 

 052درواحدهای تجاری و اداری در صورت انجام تعمیرات داخلی بدون اخذ مجوز از شهرداری به ازای هر متر مربع زیر بنا :1تبصره 

 قانون شهرداریها وصول شود .  455جرائم کاربری مربوطه مطابق تبصره  های  ذیل ماده 

اید و در صورت عدم پرداخت عوارض بر اساس زمان : شهرداری مکلف است عوارض و جرایم ماده صد را همزمان محاسبه نم 0تبصره 

 مراجعه محاسبه و اخذ می گردد .

 Kضریب  تخلف )متر مربع(  متراژ ردیف

 1/2 مترمربع  77تا  2 از 2

 2/2 مترمربع 277تا   72از  1

 3/2 متر مربع 277تا  272از  2

 1 متر مربع 177تا  272از  2

 2/1 مترمربع  777تا  172از  7

  2 مترمربع 2777تا772از  3

 1/2  2777بيشتر از  7
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در صورت عدم اعتراض مالک به رای صادره ، شهرداری نسبت به ملزم نمودن مالک به پرداخت جریمه کمیسیون و عوارض :  6تبصره 

 بر اساس تباصر ماده صد قانون شهرداری ها اقدام گردد . بعد از آن و انجام مفاد کامل رای کمیسیون اقدام نماید . در غیر اینصورت 

 .کلیه محسابات ریالی کمیسیون ماده صد بر اساس تبصره یازده همان کمیسیون تهیه و تدوین گردیده است : 7تبصره 

 

 

 

 1بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+12P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+14P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+25P)T برميدان كردستان، برجاده بوكان تا ميدان خورشيدي 5

K(D+11p)Tتجاري 

 

 

 

 0بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8 متري و كمتر از 8بركوچه هاي  1

 K(D+12P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+13P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+14P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 طرفين بلوار كردستان از شهيد رجايي تا نبش 5

 پايين آهاب

K(D+31P)T مسکوني 

K(D+21p)Tتجاري 
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 3بلوك 

 محاسبه نحوه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+13P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+15P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 طرفين بلوار كردستان از شهيد رجايي تا نبش 5

 پايين آهاب

K(D+31P)T مسکوني 
K(D+21p)Tتجاري 

 

 4بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+13P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+15P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+31P)T متري تا تعاون 23بلوار كردستان از  5

K(D+21p)Tتجاري 

 

 5بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+13P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+15P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 مسکوني K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4
K(D+12p)Tتجاري 

 مسکوني K(D+31P)T بلوار كردستان )از چهار تابلو تا ترمينال بوكان( 5

K(D+18p)Tتجاري 
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 6بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+13P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+15P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+21P)T بر ميدان معلم ،بر بلوار حافظ 5

K(D+15p)Tتجاري 

 متري تا تعاون و ميدان 23بلوار كردستان از  1

 ماموستا هيمن                          

K(D+31P)T مسکوني 

K(D+18p)Tتجاري 

 

 

 7بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+12P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+14P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+25P)T طرفين خيابان استاد شيرازي 

K(D+11p)Tتجاري 

 ،برميدان استقاللبرميدان ماموستا هيمن  5

 بلوار صالح الدين ،بلوار كردستان 

K(D+31P)T مسکوني 
K(D+21p)Tتجاري 
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 8بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+8P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+9P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+11P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+12P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+31P)T بر خيابان بهارستان 5

K(D+18p)Tتجاري 

 

 

 9بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+1P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+8P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+9P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+25P)T برخيابان  بهارستان 5

K(D+15)Tتجاري 

 مسکوني K(D+31P)T تير 1بلوار  1
K(D+21p)Tتجاري 

 

 

 اضافه شود %31محدوده شهرك زاگرس  29بلوك  5تا  1توجه:ردیف های 

 

 

 



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
63 

 

 11بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+12P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+14P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+11P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+18P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+21P)T بر خيابان تازه آباد 5
K(D+15)Tتجاري 

 

 

 11بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+14P)T متري 8متري و كمتر از  8هاي بركوچه  1

 K(D+15P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+11P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+21P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+35P)T بر خيابان موكريان 5

K(D+25p)Tتجاري 

 

 10بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+18P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+21P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 تير ،خيابان اصلي شهرك دانشگاه، 7بر خيابان  5

 بلوار دانشجو
K(D+32P)T مسکوني 

K(D+22)Tتجاري 

 

 



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
64 

 

 13بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+14P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+18P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+21P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 موالنا،خيابان خيام،خيابان ماموستا هه ژار ،خيابان  5

 متري شهرك دانشگاه 54بلوار 
K(D+31P)T مسکوني 
K(D+21)Tتجاري 

 مسکوني K(D+32P)T خيابان اصلي شهرك 1
K(D+22P)Tتجاري 

 

 14بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+12P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+13P)T متري 18معابر بيشتر از  4

  بلوار برخيابان اصلي قه وخ،بر كمربندب بانه تا ابتداي 5

 شهيد بهشتي از تقاطع جاده قه وخ الي ميدان مادر
K(D+25P)T مسکوني 

K(D+18 P)Tتجاري 

 

 15بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+1P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+1P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+8P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+9P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+25P)T بر ميدان انقالب و ميدان مادر،بلوار شهيد بهشتي 5

K(D+15P)Tتجاري 
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 16بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+13P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+14P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+15P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+18P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 برميدان و بلوار انقالب ، ميدان مادر، بلوار بهشتي 5

 قدسميدان 

K(D+31P)T مسکوني 

K(D+21P)Tتجاري 

 

 17بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+12P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+13P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+31P)T استقالل ،برخيابان ساحلي، بلوار بهشتيبرميدان  5
K(D+21)Tتجاري 

 برميدان آزادي ،ميدان جمهوري،ميدان قدس 1

 بر خيابان جمهوري و برخيابان امام 
K(D+35P)T مسکوني 

K(D+21P)Tتجاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18بلوك 
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 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+12P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+13P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 بر ميدان انقالب،بربلوار انقالب،بر خيابان امام از  5

 سه راهي مسجد جامع تاكالنتري

K(D+31P)T مسکوني 

K(D+21P)Tتجاري 

 حريم ميدان جمهوري ،بلوار جمهوري،بر خيابان  1

 امام از حريم ميدان جمهوري تا سه راهي مسجد

 جامع

K(D+35P)T مسکوني 
K(D+22P)Tتجاري 

 

 19بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+12P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+13P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+31P)T بلوار وحدت 5

K(D+18P)Tتجاري 

 

 01بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+5P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+1P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+1P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+8P)T متري 18معابر بيشتر از  4

  K(D+11P)T آزادي،خيابان امام،ميدان جمهوريخيابان  5
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 01بلوك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00بلوك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+12P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+13P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 بر ميدان استقالل،برميدان شهدا،برميدان ماموستا 5

 بهمن، بر فخررازي 33هيمن و دو طرف  

K(D+25P)T مسکوني 

K(D+18P)Tتجاري 

 برميدان آزادي،بر ميدان جمهوري، بر خيابان 1

 جمهوريامام تا ميدان 

K(D+35P)T مسکوني 

K(D+25P)Tتجاري 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+12P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+13P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+14P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+18P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+25P)T بر خيابان سعدي 5

K(D+15p)Tتجاري 

 مسکوني K(D+32P)T برخيابان شهدا 1

K(D+21p)Tتجاري 
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 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+12P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+14P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+21P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+25P)T برخيابان نيايش و فخررازي 5

K(D+18p)Tتجاري 

 

 04بلوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05بلوك

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+12P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+14P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+18P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+25P)T ميدان معلم،خيابان معلم 5

K(D+15p)Tتجاري 

 مسکوني K(D+31P)T ميدان شهدا ،خيابان شهدا 1

K(D+18p)Tتجاري 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+1P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+1P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2
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 06بلوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 07بلوك

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+11P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+12P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+14P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+22P)T برخيابان مهر 5

K(D+15p)Tتجاري 

 

 08بلوك

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+8P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+9P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 مسکوني K(D+12P)T خيابان دارالصفا،بر خيابان حضرت عمر 5

K(D+11p)Tتجاري 

 مسکوني K(D+21P)T برخيابان شهدا 1

K(D+15)Tتجاري 

 نحوه محاسبه عرض معبر رديف

 K(D+8P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+11P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+12P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 بهمن 22معلم،بلوار حافظ،خ )خيابان معلم تا ميدان  5
 از كوچه قانع تا چهار راه آزادگان،بر ميدان معلم( 

K(D+25P)T مسکوني 

K(D+18p)Tتجاري 

 بهمن تا تقاطع قانع،ميدان 22بر ميدان هيمن و خ  1
 شهدا،بر خ شهدا از چهار راه آزادگان تا ميدان شهدا 

K(D+31P)T مسکوني 

K(D+25p)Tتجاري 
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 K(D+8P)T متري 8متري و كمتر از  8بركوچه هاي  1

 K(D+9P)T متري 12متري الي  8بركوچه هاي  2

 K(D+11P)T متري 18متري الي  12بركوچه هاي  3

 K(D+11P)T متري 18معابر بيشتر از  4

 حريم ميدان معلم 5
 

K(D+18P)T مسکوني 

K(D+12p)Tتجاري 

 

 

 اضافه شود%17گالن و دخانيات  22محدود به شهرك  13بلوك  2تا  2توجه:ردیف های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (237177عوارض عدم ایجاد فضای باز ):11اده م 

آراءماده صدموجب کاهش فضای باز پالک نسبت به ضوابط مصوب می گردد،عوارض جهت  یا0در مواردی که مصوبات کمیسیون ماده

و در صورت مصوبه p40در صورت رأی به جریمه کمیسیون ماده صدتامین فضای باز محالت وبازگشایی معابربه ازاءهرمترمربع 

ضوابط طرح تفصیلی و خارج از مصوبات کمیسیون به برابر  خذ گردد. اما چنانچه ملکی صرفاًا P6به ازاء هر مترمربع  0کمیسیون ماده 

 صورت قانونی احداث بنا نمود و برابر ضوابط فضای باز شامل کسری فضای باز شد مشمول اخذ هزینه فوق نمی گردد.
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 (227123:  عوارض حذف و کسری پارکينگ ) 12ماده 

افزایش تولید خودرو در سط  کشور و ازطرفی  عدم اجرای به موقع مشکالت ترافیکی شهر سقز و در نظرگرفتن روند کنونی با توجه به 

های  شهرهای متوسط و کوچک کشور ، و از سوی دیگر سازی ترافیکی شهری به دلیل بار سنگین مالی برای شهرداریهای روان طرح

ی شهر افزوده است. از طرفی در سازهای شهری گردیده و بر مشکالت ترافیکوگریزی در ساختضعف قوانین موجود ، موجب قانون

برخی از امالک بدالیل ناخواسته وشرایط خاص توپوگرافی ملک ویا  عوارض زمین مطابق عوامل و ضوابط ششگانه حذف پارکینگ 

و  ،احداث پارکینگ امکان نداشته  . لذا در جهت ایجاد عدالت و تفاوت میان این دو مورد و نیز رفع برخی از مشکالت ترافیکی موجود

جلوگیری از افزایش آن در آینده و همچنین سوق دادن احداث کنندگان مسکن و واحدهای تجاری  جهت ساخت پارکینگ ،  عوارض 

 حذف وکسری پارکینگ به شرح زیر تعیین میگردد :

 

 پارکينگ  : کسریمبنای محاسبه هر متر مربع  -2

 مبنای محاسبه کاربری ردیف
 (P ) T7/3+D2 مسکونی  2
 (P ) T 7/21+ D 2  تجاری نواری 1
 ( P ) T 17 + D7  مجتمع تجاری 2
 (P ) T 27   + D2  و  ...  اداری ، صنعتی ، آموزشی 2

 

 .لحاظ شود(T P )22 +D 2از فرمول (171جدول پيوستي )صفحه در مسكونيتوجه: براي محاسبه كسري پاركينگ 

 لحاظ شود( P ) T 77  +D 3و مجتمع نواري(P ) T 27 +D  2محاسبه در تجاري نواريباشد مبناي  01و  01توجه:اگر تجاري در بلوك 

 

 

 

 پارکينگ  : حذفمبنای محاسبه هر متر مربع  -1

 جدول فوق ميباشد .052بدليل حداقل یکی از ضوابط ششگانه حذف پارکينگ ، “مبنای محاسبه جهت هر متر مربع حذف پارکينگ صرفا

کسر پارکينگ  و صدور رای پرداخت جریمه توسط کميسيون ماده صد  شهرداری  عوارض موضوع این بند تبصره : در صورت حذف یا 

 قابل وصول نمی باشد  .
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مدیر کل محترم دفتر امورشهری وشوراهای  استانداری محترم  4/19/95مورخ  65/42/55982مستند قانونی  :  نامه شماره  

معاونت محترم عمران وتوسعه شهری و روستایی وزارت کشور منضم به نامه شماره   26/8/95مورخ  111541کردستان  و نامه شماره  

ریاست محترم  دیوان عدالت اداری  ابطال گردید.فقط جرائم کميسيون ماده صد  وصول می   11/18/95مورخ  9111/211/12391/211

 گردد  ./ .       

امکان احداث آن وجود دارد ، اجباری است و صدور پروانه ساختمانی بدون در  احداث پارکينگ در ساختمانهایی که برابر ضوابط(   1

 نظر گرفتن پارکينگ ) بميزان تعيين شده ( ممنوع  می باشد .

 عدم احداث پارکينگ فقط در موارد شش گانه زیر و با اخذ عوارض کسری پارکينگ مجاز خواهد بود :(   2

متر و بيشتر واقع شده و دسترسی به محل  21هایی به عرض متری تقاطع خيابان صدهایی که در فاصله یکساختمان(  1 -2

 رو نداشته باشد .اتومبيل

های کهن باشد که شهرداری اجازه هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختساختمان(  2 -2

 ها را نداشته باشد .قطع آن

 که در بر کوچه قرار گرفته باشند که به علت عرض کم امکان عبور اتومبيل مقدور نباشد .  هایی ساختمان(  3 -2

 ساختمان هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شيب زیاد احداث پارکينگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد (  4 -2

 رو نداشته باشد .تر و بيشتر قرار داشته باشند و دسترسی به محل اتومبيلم 45السير به عرض هایی که در بر خيابان سریعساختمان(  5 –2

 .در سطح طبقات احداث پارکينگ نمودکه وضع و فرم زمين زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان (  در صورتی6 –2

توجه به تعریف بعمل آمده برابر ضوابط ( از واحد های  تعيين تعداد و محل احداث پارکينگ به ازاء هر واحد قابل بهره برداری ) با(   3

 مسکونی ، تجاری ، اداری ، درمانی ، آموزشی ، ... در هر حال تابع ضوابط شهرسازی  ميباشد .

و ...  پارکينگ مورد نياز ميتواند طبق ضوابط مربوطه در خارج از ساختمان نيز  در ساختمان های اداری، نظامی، درمانی، آموزشی (   4

طراحی و احداث شود . ضمنا این گونه اماکن عمومی ميبایست محلی رابرای پارك خودرو مراجعين در محوطه ملک خود در نطر 

 21ل نيز، شهرداری ميتواند از طریق کميسيون بند  بگيرند ، در غير این صورت صدور پروانه ممکن نبوده ودر رابطه با واحد های فعا

 در خصوص ایجاد مزاحمت اینگونه واحد ها اتخاذ تصميم نماید .  55ماده  

در صورت عدم احداث بنای جدید ، مشمول کسر پارکينگ   1358و تجاری قبل از  1372ساختمانهای مسکونی قبل از سال  (   5

 نخواهند شد .

حذف پارکينگ در حساب مشخصی بصورت جداگانه واریز و جهت تامين پارکينگ عمومی برابر نامه های تبصره:عواید حاصل از 

 بودجه مصوب ساالنه هزینه خواهد شد.

 (227197): عوارض بر تغيير نام مالک در سند  12ماده 

 عوارض شرح
 معامالتي داراييارزش  %5/7 تجاريامالك 

 داراييارزش معامالتي  %6 امالك مسكوني
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 ارزش معامالتي دارايي %5 ي و آموزشي و ...امالك اداري ، صنعتي ، فرهنگ
 ارزش معامالتي دارايي %4 امالك مزروعي و خارج از محدوده

 

: امالک شهرداری که بعنوان معوض به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می گردند و در صورت تسویه حساب از واحد امالک  4تبصره 

 و حقوقی مشمول عوارض مربوط به تغییر نام مالک نمی گردد . 

ماکان سند آنها بنام دولت جمهوری امالک ، اراضی و مستغالت دولتی که صرفا دستگاه بهره بردار آن تغییر می یابد و ک:  2تبصره 

 اسالمی ایران می باشد مشمول عوارض این بند نخواهد شد . 

 (227277:  درآمد حاصل از خدمات آماده سازی) 17ماده 

در صورت ارائه درخواست صدور پروانه ساختمانی جهت زمین های دارای قولنامه عادی و همچنین صدور گواهی پایانکار و یا عدم 

ت ساختمانهایی که در محدوده شهرکها باشند ، عوارض خدمات آماده سازی بر مبنای مساحت عرصه  بشرح زیر اخذ خالف جه

 گردد  :                         می

 عوارض خدمات آماده سازی= P27% * مساحت عرصه                                      

 زیر استفاده شود.(از فرمول 171توجه: براي محاسبه درآمد حاصل از خدمات شهري از جدول پيوستي )صفحه 

 عوارض خدمات آماده سازی= 17/2 * مساحت عرصه

فرهنگیان و در کل  زمین هایی که دارای 2و4شهرکهای دانشگاه،دخانیات،شریف آباد ، اهلل قلی ، شهرداری ، موکریان ، فاز: 4تبصره   

 مصوبه کمیسیون ماده پنج استان می باشند  و عملیات آماده ساز ی آنها انجام شده  از این قاعده مستثنی هستند.    

 

 

 

 (227271:  حق کارشناسی و فروش نقشه) 13ماده 

 نرخ بازدید وکارشناسی فنی و مهندسی شهرداری بشرح جدول زیر تعيين ميگردد :
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 مبلغ)ریال( شرح خدمات ردیف

 777/177 کارشناسی بابت هر واحد مسکونی 2
 777/777 یا امالك دارای تجاری  طبقه دوکارشناسی آپارتمانی بيشتر از  1

 777/277 مفاصاحسابهزینه صدور المثنی پایان کار و  2

 777/177 تعيين  بر وکف 2

 777/177 کارشناس زمين  7

 777/777/27 کارشناسی ادارات  3

 777/777/2 کارشناسی صنعتی  7

 777/277 کارشناسی حفاری گاز وآب  3

 777/37 بدون مراجعه به محل  جواب استعالمات  9

 777/177 صدور)چاپ و پرس( پروانه ساختمانی  هزینه  27

استعالم )اختالفات فی مابين اشخاص  هزینه کارشناسی پاسخ استعالمات حقوقی وشهرسازی به ازای هرپاسخ  22

 و واصله از ادارات دولتی( 

777/177 

 

 :  در صورت ارائه چند استعالم همزمان برای یک ملک ، فقط یک بار هزینه کارشناسی وصول خواهد گردید .4تبصره 

 جدول فوق شهرداری مختار است که خدمات مذکور راسا یا از طریق  آئین  نامه  و مقررات مربوطه انجام دهد . 44: در مورد ردیف  2تبصره 

 :هزینه کارشناسی خدمات مهندسی نقشه برداری شرح جدول زیر تعيين می گردد 

 الف ( هزینه ترسيم کروکی صدور پروانه ساختمانی :

 جمع به ریال         هزینه ترسيم هر متر به ریال                     متراژ عرصه  ردیف

1 277-    7  777/23 777/377/2 

 ** 777/22  متر مربع 177متر تا  277مازاد  2

 ** 777/27  متر مربع777متر تا 177مازاد  3

 ** 777/3  متر مربع2777متر تا 777مازاد  4

 ** 777/3  متر مربع27777تا متر 2777مازاد  5

 پایانکار: ( هزینه ترسيم کروکی ب

 777/177*متراژ مسکونی ( +  2777+)1/2*متراژ تجاری ( * 2777)

ثبت اسناد متقاضیان صدور و  می تواند با انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان نظام مهندسیسقز در مورد جدول فوق شهرداری: تبصره

شهرسازی، امالک، حقوقی و فنی، بازدید و تایید مسئول صدور پایانکارطی مکاتبه ای از طرف شهرداری جهت ، واحدهای پایانکار

نقشه تهیه شده از  معرفی که براساس این تفاهم نامه انتخاب مهندس نقشه بردار ذی صالح به سازمان نظام مهندسی ساختمان سقز

مراحل اداری اعم از صدور پایانکار، پروانه ساختمانی و ... به شهرداری ارسال  ساختمان، زمین و طبقات مورد تقاضا جهت انجام سایر

و سایر خدمات  صدور پایانکار، کمیسیون ماده صد الزاماً همین نقشه ها مبنای مستندی برای تهیه صورتمجلس تفکیک. شود

برای ارسال فایل نقشه و اطالعات توصیفی مورد نیاز به  و مهندسین نقشه بردار با انجام بازدید نهایی اقدام الزم را خواهد بودشهرداری 
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از  شهرداری سقز توسط کمیته تخصصی بصورت منظم و دوره ای نقشه های ارسالی را کنترل خواهد کرد و انجام دهند. ثبت اسناد را

 به حساب شهرداری سقز واریز خواهد شد.درصد Nمیزان پرداختی یا حق الزحمه به مهندسین مودی

 N   ميزان و درصدی است که از حق الزحمه یا پرداختی به مهندسين نظام مهندسی کسر و به حساب شهرداری سقز

 پرداخت می گردد و در تفاهم نامه درج خواهد شد.

 .یی دارداجرا یتتفاهم نامه منعقده بین نظام مهندسی و شهرداری سقز با تصویب شورای اسالمی شهر قابل

و رفع اختالف  ، تسهیل در امور شهروندان، تکریم ارباب رجوع، حذف موازی کاریی )کاداستر(نون حد نگارقا 9مستند قانونی ماده 

متراژ پایانکار با نقشه های مبنایی اسناد تفکیکی و اقدام و همچنین دقت الزم با استفاده از متخصصین مربوطه از مزایای انجام روال 

 فوق است.  

 حسابیو خوش بخشودگی :   17ماده 

، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف  4387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال   05ماده   3به استناد مفاد تبصره 

 یا معافیت از پرداخت وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است .

و به باال   202اده ،همسر و فرزندان (   و  جانبازان  خانواده معظم شهداء )پدر ،مادر،همسر و فرزندان( ،  آزادگان )فرد آز:  4تبصره  

متر مربع  425( ، برای یک بار از پرداخت عوارض و هز ینه های صدور پروانه ساختمان تا ) با معرفی نامه معتبرایثارگران معزز 

مربوطه محاسبه و اخذ میگردد  مترتجاری معاف میباشند و مازاد بر این سط   بر اساس ضوابط موجود و25زیربنای مفید مسکونی و 

 )باستثناء عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد (

شهرستان سقر :  در صورت در خواست مودیان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام ) ره ( ، بهزیستی   2تبصره  

ر از پرداخت عوارض و هزینه های صدور پروانه ، برای یک باهی از سازمانها و نهادهای مربوطه، ضمن ارائه گواجهت ارائه تخفیف

 ساختمانی در حد یک واحد مسکونی برابر الگوی مصرف ) به استثناء جرائم کمیسیون ماده صد ( معاف هستند .

 درصد تخفیف داده می شود.  455( عوارضات متعلقه و هزینه های صدور پروانه برای یک طبقه و پیلوت یا زیرزمین به صورت 4 -

(در صورتی که درخواست مجوز برای  دوطبقه و زیرزمین)یا پیلوت (  و یا دوطبقه درخواست گردد  و یا دو واحد در سط  احداث 2 -

 درصد مجموع عوارض و هزینه های صدور پروانه تخفیف داده می شود. 15گردد 

گردد چنانچه صدور پروانه شامل تراکم  (در صورتیکه درخواست مجوز احداث توسط مشمول تخفیفات برای طبقات فوقانی ارائه3 -

 درصد کل هزینه های صدور پروانه طبقه مذکور مشمول تخفیف خواهد شد. 35طبقاتی گردد 

کارکنان شهرداری ، کلیه  بازنشستگان وکارکنان شاغل در شهرداری )اعم از رسمی  ه: در راستای اعطای امتیاز و مساعدت ب3تبصره 

در  متناوبسال  0سال سابقه کار مستمر یا  3که دارای ،پیمانی،قرارداد مدت معین ، تسری به ضوابط پیمانی و نیروهای شرکتی 

ت به دریافت توانند یکبار در طول خدمت خود نسب می،  با مستندات تایید شده منجمله تامین اجتماعی  داری سقز را داشتهشهر

میلیون ریال  پنجاهو  )به شرط احراز مالکیت ( تا سقف یکصد وتجاری مسکونی با کاربریمجوز احداث ساختمان 

 و هزینه های صدور پروانه ساختمانی  با شرایط ذیل  معاف هستند : از کلیه عوارضات ریال  555/555/405

 مدارک مالکیت در دست احداث تا زمان صدور پایانکار به نام خود ، همسر وفرزندیا فرزندانش  باشد  -3-4تیصره

برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تنها یک بار صورت پذیرفته  و حوزه معاونت شهرسازی  2:   تخفیف  موضوع تبصره  1تبصره  

 د . متولی کنترل این موضوع خواهد بو



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
76 

 

،هفته هفته دولت روز شوراها و هفته معلم ، نوبت به مناسبت های  چهار  4155: شهرداری سقز مجاز است در سال  0تبصره  

ایام اهلل سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی  به شرح زیر نسبت به اعمال تخفیف در عوارض شهرداری به میزان  وحدت و

 . درصد اقدام نماید %03حداکثر 

 اسالمي محترم شهر مي باشد.ام تخفيفات نياز به اخذ مجوز شوراي يافزايش يا كاهش در تخفيفات و يا ساير ادر صورت 

 

 

به عنوان جایزه  452قانون نوسازی وعمران شهری به میزان  45: تخفیفات عوارض نوسازی بر اساس تبصره  یک ماده  6تبصره   

 5تعیین می گردد خوش حسابی 

قسط  1عوارض مشمول را نقدا و بقیه را حداکثر طی  052تمامی مودیانی که برای پروانه ساخت  در زمان اعمال تخفیف :  7تبصره 

،تخفیف اقساط را به موقع پرداخت ننمایند،مشمول نصف تخفیفات مقرر خواهند بود اما در صورتیکه پرداخت نمایندماهانه متوالی 

 دریافت خواهد شد . حذف و کل مبلغ تخفیف داده شده از آنان

ط در ایام تخفیفات را دارند اعمال تخفیف یی جریمه کمیسیون ماده صد می باشند و درخواست تقسامودیانی که دار:  8تبصره 

 قسط متوالی  1طی  و مابقی جریمه کمیسیون نهایتاً جریمه کمیسیون ماده صد سومحدا قل یک عوارضات قانونی منوط به پرداخت 

 می باشد.

 : در صورت تجمیع پالک در بافت تاریخی شهر بشرح جدول ذیل کلیه عوارضات مسکونی تخفیف داده شود : 9تبصره 

 

R 
 موضوع زمان مناسبت

درصد 

 تخفيفات

 به مناسبت روز شوراها  1

 و هفته معلم

4/0/1411 

00/0/1411 

 پروانه ساختماني+ پايانكار + مفاصاحساب و حق تفكيك

   قانون شهرداريها( 111)به استثناء ماده  
31% 

0 
هفته مبارک دولت و آغاز 

 هفته دفاع مقدس

1/6/1411 

31/6/1411 

 پروانه ساختماني+ پايانكار + مفاصاحساب و حق تفكيك

 %00 قانون شهرداريها( 111)به استثناء ماده  

3 

 هفته مبارک وحدت

5/8/1411 

01/8/1411 

پروانه ساختماني+ پايانكار + مفاصاحساب و حق تفكيك +  

 كسب و پيشه +نوسازي

 قانون شهرداريها( 111) به استثناء ماده  

05% 

4 
ایام اهلل دهه مبارک 

 فجر

1/11/1411 

05/10/1411 

 پروانه ساختماني+ پايانكار + مفاصاحساب و حق تفكيك 

 قانون شهرداريها(  111) به استثناء ماده  

 حق کسب و پیشه 

31% 

 درصد تخفيف کليه عوارضات مسکونی  تعداد پالك تجميعی
  %27 تجميع دو پالك
  %27 تجميع سه پالك
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 شامل تخفیف در ایام تخفیفات نمی شوند% دولتی،سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی اداراتکلیه ی :01تبصره 

 

 :  تسهيالت تعریض 13ماده 

درصورتیکه ملکی ) دارای سند مالکیت یا برگه واگذاری تعاونی های مسکن ( جهت اخذ پروانه ساختمانی و یا تجدید بنا ، جهت 

رعایت عرض مصوب گذرهای شهری ، نیاز به تعریض و عقب نشینی داشته باشد ، جهت تشویق به نوسازی و بهسازی امالک به شرح 

 زیر اقدام گردد : 
ه اصالح سند با رعایت بر اصالحی ) در هنگام تجدید بنا و نوسازی امالک ( و یا ارائه تعهد محضری جهت اصالح ( مالک مکلف ب 4

 سند پس از ساخت بنا ) در هنگام صدور پروانه ( می باشد . در هر حال صدور گواهی پایانکار منوط به اصالح سند خواهد بود . 

محضری مبنی بربخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته ، به شهرداری  ( مالک مکلف به ارائه رضایت نامه رسمی و 2

 می باشد ،بدیهی است انجام هرگونه خدمتی منوط به ارائه این رضایتنامه خواهد بود .

(  شهرداری مجاز است در جهت تشویق شهروندان نسبت به تخفیف کلیه عوارضات ملک مورد تعریض به میزان درصد عقب  3

 حاسبه درصد تراکم مجاز بر مبنای مساحت قبل از تعریض اقدام نماید انده ملک بعد از تعریض و همچنین مینی از مساحت منش

 *)مساحت بعد از تعریض / ميزان تعریض( = درصد تعریض277

 

، کلیه عوارضات  ( شهرداری مجاز است با توجه به عرض موجود معابر ذیل جهت باز گشایی مسیر های مذکور برابرجدول زیر 1

 .تخفیف اعمال نماید 4552مانی تا متعلقه به غیر از کسری پارکینگ و توافق تجاری در هنگام صدور پروانه ساخت

 

 

 

 

 توضيحات مسير ردیف 

  %77 تجميع بيشتر از سه پالك
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سمت راست از ميدان  پمپ بنزین  خيابان استاد شيرازی پس از دیوار چينی شهرداری )ابتدای نانوایی حسن (تا ابتدای  2

 استقالل
 دو طرف خيابان از ابتدای ميدان  استقالل  تا  ميدان جمهوری اسالمی  خيابان امام خمينی )ره (  1
 دو طرف خيابان خيابان آزادی )از ميدان آزادی تا ميدان شهدا( و ميدان شهدا تا کار آموزی  2
 دو طرف خيابان   22از ميدان جمهوری اسالمی تا کالنتری   2
 دو طرف خيابان راهی  کانی گرمک تا خيابان شهيد منتظری  از سهکارگر و نيایش  خيابان  7
 دو طرف خيابان این جدول  7و نيایش به غير از بند  کارگر خيابان   3
 دو طرف خيابان سه راهی سه چرخه سازی   ابتدای خيابان تااز بهارستان پایين خيابان   7
 دو طرف خيابان کتابخانه عمومی تا پاساژ فوالدیاز ابتدای فخر رازی خيابان   3
 دو طرف خيابان دار الصفا که در طرح تفصيلی جدید پيش بينی شده است  منتهی به خيابانمتری   23دو خيابان   9
 دو طرف خيابان ميدان معلم  تا انتهای خيابان مذکور) سه راهی نان ماشينی (خيابان دار الصفاء از   27
 دو طرف کوچه از خيابان امام خمينی ) ره( تا خيابان ملت خيام  کوچه  22
 دو طرف کوچه  متر وضع موجود  محدوده بافت تاریخی  مرکزی 27کوچه های  تا     21

 

N{*277 از تعریض / ميزان تعریض(  قبل*)مساحت}درصد تعریض = 

N  برابراست با چهار 44تا  6) بافت تاریخی مرکزی ( برابر است با سه و در ردیفهای  42و ردیف  0تا  4در ردیفهای 

متر مربع باشد مشروط بر آنکه  75: در امالک سند دار بعداز تعریض ملک ، چنانچه مانده عرصه کمتر از حد نصاب تفکیک  4تبصره 

اقدام نماید و یا معوض ملک شهرداری مکلف است نسبت به تملک ملک  ،ین رفته باشدزبعرصه ناشی از رعایت تعریض ا352حداقل 

 .  برساندتصویب شورای محترم اسالمی شهر  تفاهم نامه یا توافق نامه  را به

: جهت بازگشایی و روان سازی ترافیک در معبر خیابان امام حد فاصل میدان استقالل تا میدان آزادی)گاراژ حاجی مهری(  2تبصره 

در صورت ارایه نقشه تیپ توسط مالکان و اقدام مشترک برای نوسازی، با رعایت تعریض وفق طرح تفصیلی از پرداخت عوارضات 

 تجاری همکف معاف هستند.  متعلقه در حد زیرزمین و یک طبقه

 

 

 

 

 تقسيط دستور العمل :  19ماده 
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و با توجه به پیشنهاد شهرداری ، در  4385اصالحی آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها مصوب سال  32در اجرای مفاد ماده  

به شرح زیر نسبت به تقسیط و  صورت در خواست موٌدیان محترم  مبنی بر تقسیط  عوارض ، جرائم ، ... ، شهرداری مجاز است 

 دریافت مطالبات خود اقدام نماید :

کلیه عوارض و بهاء خدمات به استثناء عوارض مندرج  در قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل : عوارض نوسازی، کسب و  : 4ماده 

 ین دستورالعمل خواهد بود.پیشه، عوارض خودرو و همچنین سرقفلی و بهای اموال منقول و غیر منقول، مشمول مقررات ا

: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه به نمایندگی و بنفع سایر ادارات و سازمان های غیر مرتبط با  4تبصره

 شهرداری  اخذ  می کند ،  قابل تقسیط نبوده و از شمول آئین نامه مستثنی هستند.

ت، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی وانقالبی و همچنین نیروهای نظامی  : عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارا 2تبصره

 وانتظامی و ... که به نحوی از بودجه دولتی سهمی دارند ، قابل تقسیط نمی باشد.

 اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری توسط مودیان است. : 2ماده 

مطالبات شهرداری به صورت نقد، شامل تخفیفات مصوب شورای اسالمی شهر، که  عوارض و(  455) تبصره : پرداخت صد در صد 

 در ادوار مختلف در طی سال اعالم می گردد، خواهد شد.

در صورتی که مودیان و یا بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا و نقدی نداشته  باشند ، می  : 3ماده 

 بدهی خود را به شهرداری ارائه نمایند.توانند درخواست تقسیط 

قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور، در صورت پرداخت عوارض به صورت  09تبصره : حسب مفاد ماده 

 به مبلغ  عوارض اضافه خواهد شد .اعالمی شورای پول و اعتبار درصد برابر ی ،  به نسبت  باقیمانده ، قسط

 )فرم قراداد پیوست آخر( تکمیل قراردادیدر صورتی که متقاضی، درخواست  پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد ، با  : 1ماده 

 منعقد می نماید ، متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد بود . واحد وصول چککه در هنگام تقسیط با 

  به نسبت مبلغ  قابل تقسیط ، می بایست مدارک ذیل را تحویل نمایند:قسط (  21حداکثر )متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود  : 0ماده 

 درصد(   05) مبلغ پیش پرداخت وصولی حداقل    ميليون لاير :   03( مبلغ قابل تقسيط تا سقف  الف 

  به تعداد اقساط و به عهده بانک های مستقر در شهرستان سقز و یا  ارائه چک توسط متقاضی به تعداد اقساط و معتبر ارائه چک

 به میزان کل بدهی معتبر تحویل  یک برگ چک 

 .ارائه صورتحساب مورد تأیید بانک مرتبط با حساب بانکی صاحب چک 

 (درصد 15مبلغ پیش پرداخت وصولی حداقل  ) ميليون لاير  :   033ميليون لاير تا     03( مبلغ قابل تقسيط باالتر از  ب 

 ه بانک های مستقر در شهرستان سقز توسط کارمند یا کاسب معتبرارائه چک کارمندی به تعداد اقساط و به عهد 

 )ارائه یک برگ چک به میزان کل بدهی توسط ضامن )کارمند یا کاسب معتبر 

 با حساب بانکی صاحب چک. ارائه صورتحساب مورد تأیید بانک مرتبط 

 درصد(  35)مبلغ پیش پرداخت وصولی حداقل  ميليون لاير :   033ج ( مبلغ قابل تقسيط باالتر از  

 .ارائه چک کارمندی به تعداد اقساط و به عهده بانک های مستقر در شهرستان سقز 
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  کاسب معتبر( یاارائه یک برگ چک به میزان کل بدهی توسط ضامن )کارمند  

 ائه صورتحساب مورد تأیید بانک مرتبط با حساب بانکی صاحب چک.ار 

  دستورالعمل تقسیط  1مندرج در ماده   امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه دستورالعمل 

  

 می باشدهرگونه تقسیط خارج از موارد مذکور منوط به اخذ مجوز از شورای محترم شهر   : 6ماده 

 تقسیط برای هر پرونده تنها  یک بار صورت گرفته و تقسیط مجدد منوط به تسویه حساب قبلی خواهد بود . : 7ماده 

واحد وصول چک موظف است به صورت هفتگی لیست پرونده هایی که چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده است به  : 8ماده 

 ونده تا وصول و تایید چک متوقف گردد. حوزه شهرسازی ارسال نماید و کلیه اقدامات مربوط به آن پر

اصالحی   32صدور پایانکار یا مفاصا حساب و هرگونه گواهی مورد درخواست مودی ) یا بدهکار( ،  مستند به مفاد ماده  : 9ماده 

های معنی پرداخت نقدی طلب شهرداری ویا  پرداخت کلیه چکه آیین نامه مالی شهرداریها ، موکول به تسویه حساب کامل ب

 تقسیطی خواهد بود .

روز از تاریخ  سررسید چک ،  40در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسید های مقرر، حداکثر ظرف مدت   : 45ماده 

 نسبت به اخذ گواهی عدم موجودی چک از طرف بانک مربوطه ) برگشت چک ( و طرح دعوی در مراجع قضایی  اقدام گردد. 

بق موجود در شهرداری ، از متقاضیانی که قبال چک برگشتی ) از هرحساب بانکی ( در شهرداری داشته اند با توجه به سوا : 44ماده 

 . ، برای تقسیط در مراحل بعدی ، هیچ چکی پذیرفته نخواهد شد 

ه و توسط شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضیان در صورتی که چکهای آنها در موعد مقرر وصول نشد : 42ماده 

 ک معرفی شده اند خودداری نماید .واحد وصول چ

 

 

 (227272): عوارض نوسازی 27ماده 

و اصالحيه هاي بعدي ، كليه اراضي ، ساختمانها و مستحدثات  1347به استناد قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 

 واقع در محدوده قانوني شهر ، ساليانه مشمول عوارض نوسازي به ازاء هر متر مربع به شرح زير خواهند بود : 

 اعاياانای عاارصااه     سااال دیف

 یک  برابر تبصره یک  برابر تبصره 2273تا      2277 2
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   P2%   D 2%     2237تا        2279 1

2 2232   (P  17%  )2%   (D  17%  )2% 

2 2231   (P  27%  )2%   (D  27%  )2% 

7 2232   (P  37%  )2%   (D  37%  )2% 

3 2232   (P  37%  )2%   (D  37%  )2% 

7 2237   (P  277%  )2%   (D  277%  )2% 

3 2233 P2%   D 2%   

9 2237 P2%   D 2%   

27 2233 P2%   D 2%   

 P7/2%  D7/2%   2292تا  2239  22

 P7/2% D7/2%   2293تا 2297  21

 P7/2% D7/2% 2297تا 2293 22

 P7/2% P7/2% 2293تا  2297 22

 

P  :                                       عبارتست از ارزش معامالتی عرصهD  :  عبارتست از ارزش معامالتی ساختمان 

 نحوه محاسبه عوارض نوسازی به دوطریق زیر انجام می گیرد : 07-78جدول مربوطه برای سالهای 4: درخصوص ردیف  4تبصره 

         P42×عوارض نوسازی جهت زمینهای احداث نشده :  -4

 D × P   ×550/5 عوارض نوسازی جهت زمینهای احداث شده )عرصه و اعیان(: -2

) جریمه تأخیر ( قانون نوسازی    41) جایزه خوش حسابی ( و ماده    45: شهرداری مکلف به رعایت تبصره یک ذیل ماده   2تبصره 

 درخصوص نحوه پرداخت عوارض نوسازی توسط مودیان می باشد .

قانون نوسازی  و آیین نامه اجرایی مربوطه بمنظور وصول  42: شهرداری مکلف است ترتیبات الزم را جهت اجرای ماده   3ره تبص

 مطالبات عوارض نوسازی اتخاذ نماید. 

: محاسبات نوسازی طبق مصوبه هیات  محترم وزیران و نامه ابالغی آن توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور  1تبصره 

 انجام گیرد . 

 : استرداد وجه  22ماده 
پس از دریافت هرگونه وجهی از مودیان و واریز آن به حساب شهرداری ، در صورت انصراف مؤدی از دریافت خدمت و درخواست 

ریال قبل از صدور گواهی انجام کار  555/555/35استرداد وجوه واریزی توسط خود شخص ، شهرداری مجاز است رأسأ تا سقف 
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کل مبلغ گواهی را تحت عنوان کارمزد با  تائید  کارشناس مسئول مربوطه ، مسئول  352و بعد از صدور گواهی انجام کار  452

 امور مالی و شهردار کسرو اخذ نماید . 

مجوز استرداد به شورای اسالمی شهر ریال شهرداری پرونده را جهت صدور  555/555/35در خصوص استرداد وجوه بیشتر از 

 ارسال می نماید .

: در هر حال تحویل تقاضای استرداد وجوه مذکور تا پایان سال مالی جاری و توسط شخص مؤدی مقبول میباشد و در 4تبصره 

سال و پس از ماه پس از صدور گواهی ،پرونده جهت صدور مجوز به شورای اسالمی شهر ار 6صورت پایان  سال مالی حداکثر تا 

 ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به استرداد وجوه اقدام نماید. 42اخذ مجوز مذکور شهرداری مجاز است حداکثر تا بعد از 

 : :  در موارد زیر استرداد وجه مشمول کارمزد نخواهدگردید2تبصره 

 مودینهادهای دولتی مبنی بر عدم ارائه خدمات به ,(  رای محاکم قضایی 1           

 (  اشتباه در محاسبه عوارض توسط کارکنان شهرداری 2           

 (  فوت پرداخت کننده عوارض و انصراف ورثه از دریافت خدمات ازشهرداری  3           

   اشد.غ عوارضات وصولی به هیچ وجه قابل تهاتر با ملک دیگر و یا هرگونه عوارضات شخصی مودی نبوده و نمی بمبل(  1           
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 فصل سوم : 

 حمل و نقل و ترافيک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (227271): عوارض ساليانه شماره گذاری موتورسيکلت و سه چرخه21ماده 

 : عوارض سالیانه و عوارض شماره گذاری انواع موتور سیکلت و سه چرخه بشرح جدول زیر تعیین میگردد
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 تمدید دفترچه صدور دفترچه گذاری عوارض شماره عوارض ساليانه خودرو نوع  ردیف

 - - ریال  777/277 ریال777/277 موتور سيکلت تک  سيلندر 2

 - - ریال 777/177 ریال 777/177 موتور سيکلت  دو   سيلندر 1

 - - ریال 777/277 ریال 777/177 سيلندر موتور سيکلت چهار 2

  ریال777/277 ریال777/277 ریال 777/277 ریال 777/177 سه چرخه  2

 تبصره: تمدید دفترچه برای مدت یکسال قابل اعتبار می باشد 

 (227272): عوارض ساليانه خودروهای سواری و سایر وسایط نقليه22ماده 

 الف (  عوارض سالیانه خودروهای سواری و وانت دو کابین  : 

مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی برابر مفاد قانون 

در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها 0/4در هزار قیمت فروش کارخانه ) داخلی ( و یا 0/4حسب مورد معامله  ، برابر 

رخانه ) داخلی ( و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو های محاسبه و وصول خواهند شد . قیمت فروش کا

 وارداتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم خواهد شد .

 ب ( عوارض سالیانه خودروهایی که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است : 

 عوارض)ریال( نوع خودرو ردیف
 777/777/2 کشندهکاميون تریلی  2
 777/777 کاميون ده چرخ 1
 777/377 کاميون شش چرخ 2
 777/2/ 777 ميکسر  حمل یا پمپ بتون 2
 777/777/2 و ... ماشين آالت عمرانی و راه سازی و جرثقيل 7

 777/177 تراکتور 3
 777/177 سيلندر 2 پيکان وانت 7
 777/277 سيلندر 3وانت  3
 777/377 مينی بوس 9

 777/277 وانت سایپا 27

 

متوقف می گردد ودر تعرفه سالیانه دارایی سال بعد ذکر نمی  ”:    برای خودروهایی که در یک مقطع زمانی تولید و بعدا 4تبصره 

 گردند از تعرفه خودروهای مشابه استفاده گردد.

کاهش عوارض بعنوان جایزه خوش  %11از  سه ماهه اول سال پرداخت نمایند:  کسانیکه عوارض ساالنه خود را در  2تبصره 

 بهره مند می گردند. حسابی
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: در زمان مراجعه مالکین خودروهای شخصی و عمومی به استثنای آژانس های تاکسی تلفنی برای هر کاری ، پرداخت و  3تبصره 

 تسویه حساب عوارض سالیانه الزامی است .

الیحه درآمدی جهت تشویق و رغبت ارباب رجوع برای ثبت نام و پرداخت هزینه های واحد بار  33و  32: تمامی بندهای  1تبصره 

 سازمان بدون تغییر باقی بماند.)ضمنا تمامی بندهای ذکر شده در شهر مجاور )صاحب( کمتر می باشد(

 (227272): عوارض بر معامالت وسایط نقليه 22ماده 

انتقال انواع وسایط نقلیه به شرح جدول زیر تعیین می گردد بدیهی است تنظیم هر نوع سند توسط دفاتر اسناد عوارض نقل و 

 رسمی منوط به ارائه تسویه حساب عوارض مربوطه خواهد بود.

  عوارض نقل و انتقال خودروهایی که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده است:

 حداقل )ریال( مبنای محاسبه ونوع خودر ردیف

 111/011 يک سوم عوارض سالیانه انواع موتور سیکلت و ژيان 0

 111/111/0 يک سوم عوارض سالیانه ماشین آالت کشاورزي و جرثقیل و ...، کمباين  0

 111/011/0 يک سوم عوارض سالیانه انواع کامیون و تريلي کشنده  3

 111/611 سوم عوارض سالیانهيک  سیلندر 6و0انواع وانت هاي  0

 111/011/0 يک سوم عوارض سالیانه سیلندر 6تراکتور 0

 111/011 يک سوم عوارض سالیانه سیلندر  0تراکتور  6

 

 تبصره : تعرفه قیمت فروش انواع خودروهای داخلی و وارداتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعالم خواهد شد.

 (227273آموزش رانندگی):  عوارض ثبت نام و  27ماده 

موٌسسات تعلیم وآموزش رانندگی  که ضمن ارائه آموزش ، متولی ثبت نام و برگزاری آزمایش و صدور گواهی نامه رانندگی هستند 

 ، مکلفند عوارض تعیین شده به شرح زیر را وصول و به حساب شهرداری واریز نمایند : 

 مبلغ عوارض)ريال( نوع خدمات رديف

 111/301 آزمون و صدور گواهینامه رانندگي تعلیم ، 0

 111/011 تجديد آزمون  0

 (227272:  عوارض صدور پروانه تاکسيرانی ) 23ماده 
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عوارض صدور دفترچه ) پروانه ( تاکسیرانی با دوسال اعتبار ،  جهت مالک تاکسی و یا راننده کمکی و همچنین تمدید دفترچه ، 

 بشرح زیر تعیین میگردد : ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات

 مبلغ عوارض )ريال( نوع خدمات رديف

 111/011/0 صدور دفترچه جهت تاکسي گردشي ،تاکسي خطي وآژانس  0

 دفترچه  تمديد 0
 111/111/0 مالک

 111/011/0 کمکي

 111/011/0 سال 0صدور  پروانه بهره برداري کسب دفاتر آژانس  به مدت   3

 111/111/0 سال 0بهره برداري کسب دفاتر آژانس  به مدت تمديد پروانه  0

 111/311 گردشي و تاکسي خطي) بصورت سالیانه ( يصدور دفترچه مرخصي تاکس 0

صدور پروانه بهره برداري صرفاً براي تعاوني هاي تاکسي تلفني و آژانس  6

 به جهت سرويس مدارس به مدت يکسال تحصیلي
111/111/0 

بهره برداري صرفاً براي شرکت هاي حمل و نقل دانش صدور پروانه  7

 آموزي به جهت سرويس مدارس به مدت يکسال تحصیلي
111/111/0 

عالوه بر مبلغ صدور دفترچه اولیه به  صدور دفترچه المثني تاکسیراني  0

 ريال 111/311ازاي هر بار 

 111/011 تغییر و تحول در دفترچه رانندگان کمکي 9

 ریال بعنوان جریمه اخذ گردد  555/455صورت پایان اعتبار و تمدید دفترچه به ازاء هر ماه تاخیر در تمدید ، مبلغ  : در 4تبصره 

 سال اعتبار دارد.  2: دفترچه تاکسیرانی  2تبصره 

یر اقدام : جهت صدور کارت شناسایی برای رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری و سایر خدمات دیگر بشرح جدول ز  3تبصره

 گردد : 

 

 

 (227272: درآمد حاصل از نقل و انتقال تاکسی ) 27ماده 

 عوارض نقل وانتقال تاکسی و وسائط نقلیه عمومی درون شهری بشرح جدول زیر تعیین میگردد  :

 مبلغ عوارض ) ريال (          نوع خدمات رديف 

 111/01 صدور کارت شناسايي براي رانندگان  1

 111/011/0 هزينه اقدامات جهت تعويض خودروهاي فرسوده تاکسي گردشي و خطي 2

 در زمان افزايش کرايه ، توزيع برچسب براي خودروها اعم از تاکسي 3

 آژانسگردشي ، خطي و 
111/01 
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 مبلغ عوارض)ريال( نوع خدمات رديف

 111/111/7 ي گردشي برابر استعالم تعاوني تاکسیراني تاکس نقل و انتقال 1

 111/111/7 ي گردشي برابر استعالم  دفترخانه تاکس نقل و انتقال 2

 111/011/0 برابر استعالم تعاوني تاکسیراني تاکسي خطي  نقل و انتقال 3

 111/011/0 برابر استعالم دفترخانهتاکسي خطي  نقل و انتقال 4

5 
نقل و انتقال امتیاز کار در آژانس تلفني آقايان برابر استعالم تعاوني آژانس 

 111/111/0 داران 

6 
نقل و انتقال امتیاز کار در آژانس تلفني بانوان برابر استعالم تعاوني آژانس 

 111/111/0 داران 

 111/111/00 ن برابر استعالم تعاونيدفترآژانس تاکسي تلفني آقايا نقل و انتقال امتیاز 7

 111/111/01 بانوان برابر استعالم تعاونيدفترآژانس تاکسي تلفني  نقل و انتقال امتیاز 8

 111/111/30 برابر استعالم تعاوني آژانس وانت تلفني نقل و انتقال امتیاز دفتر 9

 

 : عوارض نقل و انتقال برای هر میزان از انتقال به همان میزان عوارض قابل وصول است . 4 تبصره 

: باتوجه به درخواست های رانندگان تاکسی خطی و تعدادی از رانندگان تاکسی گردشی مبنی بر اینکه هر نوع خدمات 2تبصره 

صورت موافقت با آن واحد تاکسیرانی موظف است  به آنها و خرید و فروش تاکسی از طرف واحد تاکسیرانی صورت گیرد و در

 نسبت به ارائه خدمات و هرگونه خرید و فروش از آن واحد بصورت ذیل طی یک فیش واریزی به حساب شهرداری واریز گردد  . 

 مبلغ عوارض)ريال( نوع خدمات رديف

 111/111/01 استعالمات خريدو فروش براي تاکسي هاي گردشي 0

 111/111/00 خريدو فروش براي تاکسي هاي خطياستعالمات  0

 

 

 

 (227277): عوارض بليط مسافرت و باربری23ماده 

بهای بلیط ) اعم از اتوبوس ، مینی   02وارض بر حمل ونقل برون شهری مسافر به میزان  ع :الف: عوارض بليط مسافرت

مستقر در پایانه های سط  شهر مکلف به اخذ عوارض  بوس ، سواری ، و ... (  تعیین میگردد که شرکت های حمل ونقل مسافر

 ازمسافر و واریز آن به حساب شهرداری می باشند .
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 تبصره: عوارض توسط نیروهای خود شهرداری وصول گردد.

شهرداری جهت مدیریت و ساماندهی خودرو های باری سبک ، نیمه سنگین و سنگین ب: عوارض حمل بار درون شهری: 

شناسایی ، ساماندهی و نظارت بر سامانه ها و ناوگان های حمل و نقل بار ، صدور بار برگ ، توسعه و بهره برداری و اقدام جهت 

 پایانه های حمل بار ، جهت ارائه خدمات بشرح زیر اقدام نماید:

 ب: عوارض حمل بار درون شهری

کلیه مبالغ به 

 ریال میباشد.

هزینه  %55هزینه های تمدید 

 های صدور میباشد

ف
ردی

 

 وانت کامیونت کامیون عنوان

مسافربری 

 26کمتر از 

 نفر

مسافربری باالتر 

 نفر 26از 
 تشکیل پرونده

1 
صدور پروانه 

 فعالیت
111/111/0 111/011 111/001 111/091/0 111/111/0 

 

 

 

111/601 

2 
تمدید پروانه 

 فعالیت
111/001 111/011 111/071 111/011 111/111/0 

3 
صدور پروانه 

 اشتغال
111/911/0 111/111/0 111/011 111/091/0 111/111/0 

4 
تمدید پروانه 

 لااشتغ
111/900 111/001 111/111/0 111/011 111/111/0 

5 
صدور پروانه 

 بهره برداری
111/111/0 

 

 

 تبصره ها:

 تعرفه صدور. 352میباشند ر پروانه های که دارای اعتبار یتعویض،المثنی،تغی -4

 هزینه صدور. 352اصالح پروانه اشتغال و فعالیت صادره از شهر های دیگر -2

هزار جریمه نداشتن آرم و عالئم نصب شده توسط سازمان حمل و نقل در سال گذشته دویست هزار ریال معادل بیست -3

 مان.تو

 وصول عوارض سالیانه خودرو-1
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 (227272) : حق امتياز تاکسی 29ماده 

 بابت واگذاری امتياز تاکسی ، تاکسی خطی ، تلفنی ، ... حق االمتياز بشرح جدول زیر وصول ميگردد  :

 حق االمتیاز)ريال( نوع امتیاز رديف
 555/555/125 واگذاری امتیاز تاکسی گردشی 0

 111/111/71 واگذاری امتیاز تاکسی خطی  0

 111/111/0ماهیانه اجاره  اي  بصورت آقايان  تلفنیواگذاری امتیاز کار در آژانس تاکسی  3

 111/111/3بصورت اجاره  اي ماهیانه  امتیاز کار در آژانس وانت تلفنی  واگذاری 0

 111/111/3بصورت اجاره  اي ماهیانه  امتیاز تاکسی ون واگذاری  0

 111/711بصورت اجاره  اي ماهیانه  واگذاری امتیاز کار در آژانس  تاکسی تلفنی بانوان  6

 و تبصره ذيل همین ماده برابر قیمت کارشناسي واگذاری امتیازجدید دفاتر آژانس  7

 111/111/0 خدمات و پشتیبانی و بهینه سازی سالیانه برای رانندگان آژانس ها تلفنی 0
: در صورت موافقت یا واگذاری دفاتر جدید الزاماً بصورت آگهی مزایده عمومی با رعایت آیین نامه های  مربوطه با تعیین نرخ پایه بر  4تبصره 

 اساس کارشناسی روزانجام خواهد گرفت. الزم به ذکر است موارد فوق  پس از تایید و تصویب شورای ترافیک قابل اجرا می باشد.
کار در آژانس که توسط واحد تاکسیرانی به صورت اجاره ای به افراد واگذار میگردد از پرداخت حق بهره برداری سالیانه  : امتیازات 2تبصره 

 مبلغ اجاره به تصویب شورای اسالمی شهر برسد و همچنین از واگذاری امتیاز جدید ممنوع می باشدمعاف هستند  .

 پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر امکان پذیر است. : واگذاری امتیاز تاکسی گردشی و خطی به 3تبصره 

برعهده مالک امتیاز می  4155: هزینه نصب و تحویل تاکسی متر به قیمت روز که تاکنون توسط شهرداری تقبل گردیده بود از سال  1تبصره 

 باشد.

: امتیازات کار در آژانس که توسط واحد تاکسیرانی به صورت اجاره ای به افراد واگذار میگردد از پرداخت حق بهره  0تبصره 

 برداری سالیانه معاف هستند.

 (     227277: حق بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر  ) 27ماده

 ه  به شرح جدول زیر وصول خواهد گردید :جهت بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر ، عوارض سالیان

 

 عوارض سالیانه )ريال( نوع امتیاز رديف
 111/011 گردشيبهره برداري تاکسي  0

 111/611 تاکسي خطي بهره برداري 0

 111/611 بهره برداري امتیاز کار در آژانس 3

 111/111/3 دفاتر آژانس تاکسي تلفني 0

 111/011 توسط رانندگان آژانسصدور کارت تردد سرويس مدارس  0

 111/011 خطيارس براي رانندگان تاکسي گردشي وصدور کارت تردد سرويس مد 6
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 111/011/0 صدور کارت تردد سرويس مدارس براي مسافربران شخصي 7

 111/011 ماه 6صدور برگه تردد رانندگان تاکسي گردشي و خطي به مدت  0

 

و با رای کمته  برداران از خطوط حمل و نقل مسافر درون شهری ، برابر جدول صفحات بعد: جرائم تخلفات بهره 4تبصره  

 قابل وصول خواهد بود.   انضباطی

 بود .خواهد  ویا مسئول ویژه گشت تاکسیرانی سئول واحد تاکسیرانی و سربازرسدر صالحیت م: اعمال جرائم 2تبصره 

مهلت درج شده در قبض صادره توسط رانندگان متخلف ، پرونده  راننده متخلف به : در صورت عدم پرداخت  جریمه  تا  3تبصره 

 کمیته انضباطی تاکسیرانی ارجاع گردد.

: در صورت فوت یا عدم توانایی بهره بردار خطوط آژانس تاکسی تلفنی و یا عدم حضور راننده بیش از یک ماه برابر  1تبصره 

واحد تاکسیرانی مکلف است درخواست ورثه یا بهره بردار را با در نظر گرفتن شرایط و  گزارش مدیر آژانس به واحد تاکسیرانی ،

شرایط معرفی ( بررسی و امتیاز را به فردواجدعدم توانایی ایشان )به استناد مدارک پزشکی و احراز عدم توانایی کار بر روی امتیاز

 ریال اجاره دهد . 555/555/0شده توسط تعاونی آژانس های تاکسی تلفنی، به مبلغ 

درصد را طی فیش صادره توسط تاکسیرانی به حساب درآمدهای عمومی شهرداری سقز  40مستاجر امتیاز، از مبلغ فوق ماهیانه 

 واریز خواهد کرد.

 : جابجایی تاکسی از شهر سقز به شهر دیگر بصورت دائم  0تبصره 

 حق االمتياز)ریال( نوع امتياز  ردیف

 777/777/177 گردشی از سقز به شهر دیگر بصورت دائمخروج تاکسی   2

 777/777/277 خروج تاکسی خطی از سقز به شهر دیگر بصورت دائم  1

 

خروج تاکسی های گردشی و خطی بصورت دائم در صورت موافقت شورای همتای استان قابل وصول می  موارد فوق جهت:  0-4تبصره 

 باشد .

تاکسی اعم از خطی یا گردشی به جهت تردد زیاد تاکسی در سط  شهرو عدم پاسخگویی ترافیک در سط  : ورود هر نوع  0-2تبصره 

 منوط به شورای همتای استان و برابر جدول ذیل پس ار موافقت وصول شود. معابر

 

 حق االمتياز)ریال( نوع امتياز  ردیف
 777/777/277 ورود تاکسی گردشی   2

 777/777/177 ورود تاکسی خطی   1

به ازای هرنوع تغیر کاربری تاکسی خطی به گردشی با تایید و مصوبه شورای محترم شهر به ازای هرتغییر کاربری : 0-3تبصره 

 ریال وصول شود. 555/555/255



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
91 

 

تاکسی و تعرفه جرایم مربوط به تخلفات ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری سقز ) 

 آژانسهای تاکسی تلفنی (

رد

 يف

کد 

تخل

 فاتي
 تخلفات تاکسیران و میزان جرايم و نوع اقدام

 ریال 555/555/7هزینه جا بجایی مکان دفاتر نمایندگی آژانس بدون اطالع سازمان 151 0

0 152 
تاکسیها (، توقف تا معرفی راننده  واگذاری خودرو تاکسی به افراد غیر واجد شرایط )فاقد پروانه تاکسیرانی ( ) شامل کلیه

 ریال 555/555/1واجد شرایط و 

 ریال555/555/1مطابقت نداشتن دفتر با سرویس دهی و مخدوش بودن دفتر ) شامل دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی (  153 3

 ریال555/555/1)چهار ( دستگاه در دفاتر نمایندگی آژانس  4نداشتن خودرو آماده به تعداد حداقل  154 0

0 155 
نداشتن مباشر مورد تایید دایره محترم اماکن عمومی یا عدم حضور مدیران دفتر نمایندگی آژانسهای تاکسی تلفنی و وانت 

 ریال 555/555/1بار 

6 156 
عدم رعایت سرویس دهی در ایستگاههای تاکسی )خطی( و خروج غیر مجاز تاکسی ویژه از مسیر تعیین شده، باراول 

 بار سوم ارجاع به کمیته انضباطی –ریال 555/455باردوم -ریال  555/355

7 157 
تکرار تخلفات تاکسیرانی در کمتراز یکماه و در صورت سه بار تخلف راننده تاکسی خودرو انتقال به پارکینگ ، نسبت به 

 ریال 555/555/1ابطال پروانه فعالیت اقدام گردد 

 ریال555/555/1به حمل مسافر ) شامل کلیه تاکسیها ( عدم رعایت نرخهای مصوب  158 0

 ریال555/655عدم ارائه مدارك قانونی الزم به بازرس تاکسیرانی ) شامل کلیه تاکسیها (  159 9

 ریال 555/855امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه  115 01

 ریال 555/855خودرو) شامل کلیه تاکسیها (مطابقت نداشتن مندرجات پروانه و کارت تاکسیرانی با مشخصات  111 00

00 112 
نصب تابلوی جعلی و غیر مجاز و فعالیت با مسافر بر شخصی غیر مجاز ، توقیف خودرو در پارکینگ تا تعیین تکلیف و برای 

 ریال555/555/7ریال و برای بار دوم 555/555/5بار اول

 ریال 555/755(  عدم انجام خدمات  نوبتکاری ) شیفت معیین شده 113 03

00 114 
نصب اشیاء غیر مجاز و خارج از استاندارد خودرو ) آینه اضافی ، نصب پرده ، شیشه دودی ، برچسب اضافی و غیره () شامل 

 ریال + الزام به برداشتن555/655کلیه تاکسیها ( 

00 115 
ریال + 555/555در آن درج شده است عدم نصب برچسب که نرخ کرایه و کارت شناسایی راننده بر روی شیشه خودرو 

 الزام به نصب

 ریال555/555/7هزینه بازگشایی دفاتر نمایندگی آژانسهای تلفنی که برابر رای صادره کمیته انضباطی پلمپ گردیده باشند  116 06

 ریال 555/955نداشتن پروانه تاکسیرانی  117 07

 ریال 555/955شده در پروانه برای آژانس های تاکسی تلفنی عدم انجام خدمت دهی در مکان و زمان معین  118 00

 ریال 555/955عدم انجام برنامه های مربوط به کشیك  119 09

01 125 
 -ریال  555/555درصورت عدم رعایت شئونات اسالمی ، توقیف در پارکینگ تا تعیین تکلیف وجریمه برای اراول 

 ریال 555/955بار سوم  –ریال 555/855باردوم

ساعت از تاريخ توقف تاکسي به بازرسان تاکسیراني  00عدم اعالم ترك محل يا تعطیل نمودن فعالیت خود ظرف مدت  121 00

 ريال 111/611

 ریال 555/255عدم نصب کپسول آتش نشانی سالم در تاکسی 122 00

 ریال 555/555مطابق شرایط و ضوابط تاکسیرانی نداشتن رنگ آمیزی ، خط کشی و عالئم قابل نقش و نصب در بدنه تاکسی  123 03
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 ریال 555/655عدم نصب تاکسیمتر ویا عدم استفاده از تاکسیمتر هنگام سرویس دهی  124 00

 ریال 555/455اطالع ندادن مرخصی بیش از سه روز رانندگان آژانس   125 00

 ریال 555/555دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی عدم ارسال صورتجلسه فسخ قرارداد با راننده از طرف مدیر  126 06

 ریال 555/655رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد  127 07

 ریال + رای کمیته انضباطی 555/955عدم مراجعه به کمیته انضباطی مدیر دفاتر نمایندگی آژانس های تاکسی تلفنی 128 00

 ریال + رای کمیته انضباطی 555/955عدم مراجعه به کمیته انضباطی راننده 129 09

 ریال 555/555عدم استفاده از تابلوی خارج از سرویس بنا به نقص فنی خودرو 135 31

30 131 
ودر   ریال555/555/2واگذاری سهام دفاتر نمایندگی آژانس های تاکسی تلفنی تحت هر عنوان بدون اطالع تاکسیرانی 

 ریال 555/555/2صورت تکرار پلمپ دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی برابر رای کمیته انضباطی و جریمه 

 ریال555/555/1جایگزینی بدون هماهنگی خودرو تاکسی تلفنی در دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی  132 30

 ریال 555/555نداشتن کارت شناسایی راننده و کارت سرویس مدارس  133 33

 ریال 555/755عدم مراجعه به دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی برابر دستور العمل صادره 134 30

 ریال 555/755نداشتن مدارك پروانه تاکسیرانی دارای اعتبار در دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی جهت بازدید  135 30

 ریال 555/455توجه به صدور دعوتنامهعدم مراجعه به کالسهای توجیهی با  136 36

37 137 
ریال  تا سه بار ، بعد از سه بارارجاع به کمیته انضباطی  555/755بسته بودن دفاتر نمایندگی آژانس برای هر بار گزارش

 جهت پلمپ دفتر

 ساعت 48مدت ریال + توقیف خودرو به  555/655برای هر بار عدم مراجعه 133عدم مراجعه به  کشیك مرکز  138 30

 ریال 555/855عدم الصاق آرم و عالیم بر روی وانت بارهای ساماندهی شده و دارای کارت 139 39

01 145 
فعالیت وانت بارهایی که ساماندهی نشده و فاقد آرم و عالیم و کارت صالحیت می باشند ، جریمه و توقیف خودرو بمدت 

 ریال 555/655/1یك هفته

00 141 
موارد تخلف رانندگان توسط مدیران دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی به سازمان ، جریمه و تعهد کتبی ، در عدم اعالم 

 ریال 555/555/2صورت تکرار پلمپ دفاتر نمایندگی آژانس برابر رای کمیته انضباتی 

00 142 
اقدام نمایند با رای کمیته انضباطی در مرحله ی مالکینی که د ر کمتراز یکسال نسبت به تعویض راننده کمکی بیش از سه بار 

 ریال جریمه و در مراحل بعد تابع کمیته انضباطی هستند 555/755اول

 ریال 555/455عدم مراجعه به موقع جهت تمدید کارت صالحیت به ازای هر ماه تاخیر 143 03

 ریال555/555/4خودروعدم گزارش مدیر دفاتر نمایندگی آژانس از عدم فعالیت  144 00

 تبصره : تاکسیرانی در کلیه مواردفوق و موارد پیش بینی نشده برابر رای کمیته انضباطی می تواند با خاطیان برخورد نماید .  

 

 (سایر227297): درآمد حاصل ازدفاتر پيک موتوری 22ماده 

دستگاه موتور سیکلت  20شهر و اختصاص حداکثر شهرداری می تواند پس از جانمایی و کارشناسی محل دفاتر در دو نقطه از 

به هر یک از دفاتر ، از طریق آگهی فراخوان عمومی مزایده با رعایت قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معامالتی شهرداریها و 

 همچنین با لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان به صورت اجاره واگذار نماید .

 توری : تعرفه خدمات پیك مو
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 عوارض ) ريال( نوع خدمات رديف

 برابر نظریه کارشناس رسمی مال االجاره امتیاز دو دفتر پیك موتوری 0

 555/755 هزینه صدور کارت فعالیت راکب موتور سوار )بصورت ماهیانه( 0

 555/755 هزینه تمدید کارت یا دفترچه فعالیت راکب موتور سوار )بصورت ماهیانه( 3

 555/255/1 صدور پروانه بهره برداری شرکت یا فرد طرف قرارداد برای اجاره یکسالهزینه  0

 555/55 هزینه هرگونه استعالمات مربوط به راکبین و شرکت یا فرد طرف قرارداد 0

 555/135 هزینه ترخیص موتور سیکلت از پارکینگ طبق اجازه نامه صادرهاز شهرداری 6

شهرداری بصورت  طرف شرکت یا تعاونی یا شخص طرف قرار داددرصد از بار برگ صادره برای حمل بار از  15 7

 ماهیانه

 درصد کل کرایه مندرج در15

 باربرگ

 555/255 هزینهتشکیل پرونده برای راکبین موتور سوار و هزینه پرس کارت شناسایی 0

 555/255 مزایده و هزینه پرس کارتهزینهتشکیل پرونده برای پیمانکار برنده در  9
 

ويه عوارض ساليانه موتور سيكلت برابر اليحه درآمدي وصولي توسط واحد عوارض خودرو الزامي تبصره : تس

 است .

 (227277): درآمد حاصل از پارکينگ و پارکبان هوشمند21ماده 

از آن بعنوان پارکينگ استفاده ميشود برابر نرخهای در زمينها و مکانهایی که در مالکيت شهرداری ميباشند و : الف: پارکینگ

 عوارض وصول ميگردد :  ، تعيين شده ذیل

 ریال 25,555حق ورودی برای یک ساعت اول  -4

 ریال 45,555به ازای هر ساعت توقف مازاد بر ساعت اول  -2

 

 

 

 :     کارت پارك ب ( 

،خیابان ملت   44امام خمینی)ره(، از سه راه مسجد جامع تا کالنتری شهرداری مجاز است در طرفین خیابانهای جمهوری اسالمی، خیابان 

، مسیرهای بلوار شهید بهشتی بهمن از سه راه مسجد جامع تا ابتدای پل هوایی ، میدان آزادی تا میدان شهدا ،خیابان کودک 22و خیابان 

هندسی تا باالتر از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی )هر )ساحلی کنار رودخانه(از جلو ادارات محیط زیست ،تعاون،صنعت ومعدن و نظام م

 –خیابان آزادی سرباالیی منتهی به میدان آزادی تا نبش دبیرستان اندیشه  –خیابان کرفتو در تقاطع همین بلوار و خیابان ملت  –دوالین(
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قرار پارکبان و اخذ عوارض در قبال کارت نسبت به است امتداد خیابان ملت از تقاطع آتشنشانی به میدان آزادی )فقط الین سمت چپ( 

 ریال اقدام نماید .     555/45پارک از قرار هر ساعت پارک برابر  

شهرداری می تواند وصول عوارض بند های فوق را با رعایت آئین نامه مالی شهرداری و باتعیین مبلغ  پایه توسط کارشناس :   4تبصره 

ترم نیروی انتظامی، به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. بدیهی است پیمانکار مربوطه موظف خبره و با نظر و هماهنگی فرماندهی مح

به رعایت  مفاد جدول فوق در وصول عوارض بوده و ضمن سپردن ضمانت نامه بانکی به شهرداری ، به ازاء درآمد هر ماه و برابر توافق بعمل 

در صورت هرگونه عوامل کاری و اجرایی که  ک فقره چک کارمندی معتبر به ودیعه بگذارد.آمده با نیروی انتظامی و شهرداری و پیمانکار،ی

منجر به فسخ قرارداد یا عدم واگذاری مجدد در طول مدت قرارداد گردد شهرداری میتواند با استفاده از نیروهای خود راسا عوارض را وصول 

 و به حساب شهرداری واریز نماید.

 صول عوارضات برنده مزایده می بایستی یک فقره چک کارمندی تحویل واحد وصول چک نماید.ضمنا به ازای هر ماه و

 قانون تخلفات رانندگی از طرف پیمانکار و شهرداری الزامی است . 40رعایت ماده :  2تبصره 

حوادث قهری و غیر  و یا هرگونهدر صورت اجرای عملیات عمرانی و تعطیل کار توسط شهرداری بر اساس کارشناسی :  3تبصره  

 مدت تعطیلی برای پیمانکار محاسبه و کسر گردد.منتظره ، 

 CNG(227272): درآمد حاصل از جایگاه های 22ماده 

، بارعایت آیین نامه   CNG، نسبت به واگذاری جایگاه های  CNGشهرداری مجاز است در صورت عدم انجام خدمات فروش گاز

 به بخش خصوصی اقدام نماید .  یکساله  مالی شهرداری ها و برگزاری آگهی مزایده عمومی بصورت اجاره
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 هاب و پيشاکس
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 ( 227273:عوارض برواحدهای تجاری کسب و پيشه )22ماده 

 عوارض بر مشاغل و حرف
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 عوارض مشاغل و صنوف بر مبنای تعرفه عوارض  مشاغل  وصول می گردد : 

 با توجه به موقعیت  جغرافیایی صنوف مابین دو طرف معابر ذیل نوع درجه یک محسوب می گردند : :  4تبصره 

ا و های تجاری و  پاساژهمجتمع راهی مسجدجامع ، راسته بازار اردالن ،خیابان امام خمینی )ره(از میدان آزادی تا سه:  یکدرجه 

، خیابان ساحلی ، بلوار انقالب اسالمی ، خیابان  44راهی مسجد جامع تا کالنتری حریم میدان شهدا ،خیابان امام خمینی)ره( از سه

بوکان ، امام خمینی)ره( حدفاصل میدان استقالل و میدان آزادی، خیابان آزادی ، بلوار کردستان از میدان ماموستا هیمن تا ترمینال 

بلوار دانشجو ، خیابان اصلی شهرک دانشگاه.خیابان  بهمن ، خیابان جمهوری اسالمی  ، 22بلوار وحدت از میدان دخانیات تا میدان 

بهمن تا تقاطع  22. میدان قد س ، بلوار وحدت از میدان صالح الدین ایوبی ، از میدان انقالب تا میدان مادر ، بلوار شهید بهشتی 

ب ، حریم میدان استقالل ، خیابان شهدا از میدان شهدا تا آرامستان شهدا ، خیابان فخررازی از تقاطع خیابان ملت تا پلل بلوار انقال

 راهی مسجد جامع، بلوار هفت تیر، خیابان بین پلل فلزی و میدان استقاللبهمن از میدان تا سه 22بهمن ، خیابان  22هوایی خیابان 

خیابان کودک ، بلوار کردستان از ترمینال بوکان تا خیابان فرهنگیان، خیابان معلم ، حریم میدان معلم ، درجه دو : بلوار حافظ ، 

، خیابان عمار تا مدرسه هفت تیر ، خیابان محمد قاضی تا تقاطع قاضی کوثر ، خیابان ماموستا هه ژار و موالنا ، خیابان استادشیرازی 

، بلوار شورا، بلوار های ، سرتاسر خیابان دکتر خالدی شهرک کردستان و ورودی تازه آبادتا  نسعدی، از ابتدای بهارستان پاییخیابان 

 گوالن، خیابان قاضی کوثر از تقاطع قاضی کوثر تا سه راهی شهرک دانشگاه، صنوف آالینده  44متری  48متری و  21اصلی

شهیدفهمیده تا ، ای فرعی بین بلوار کشاورز و کشتارگاه قدیم هالکالم مجدی ، خیابانسینا ، ملکدرجه سه : خیابان شریعتی ، ابن

میدان تامین اجتماعی ،دارالصفا ، رودکی ، سلمان فارسی ، خیابان حمام سعدی ، ابوذر ، مقداد ، یاسر ،سردار، بلوار کردستان از 

ان شهید منتظری  ، تازه آباد ، خیابان حضرت خیابان فاز یک فرهنگیان تا میدان ورودی ،بلوار تربیت ، خیابان کارگر و رسالت ، خیاب

عمر)رض( ، خیابان اصلی فرهنگیان ، بلوار شهید رجایی، بلوار تلگراف ، بلوار تعاون، خیابان اصلی قوخ و کلیه واحدهای تجاری واقع 

و  ماالن ، محله جوتیارانباد ، تپهآنیاز ، تپه حاجیهای جاده کانیآباد ، محدودهصال آباد ، تپه های بهارستان ، شریفدر  محدوده

 هایی که در بندهای فوق قید نشده است .مناطق و محدوده کلیه

 عالوه بر عوارض این ماده می باشد .  05: صنوف مذکور موضوع بند ب ماده  2تبصره 

اطالعاتی اصناف سط  شهر بوده و مکلف  به راه اندازی واحد کسب و پیشه و  ایجاد بانک آن  (اداره درآمد)و : شهرداری  3تبصره 

 ضمن پیگیری وصول مطالبات عوارض سنوات قبل، نسبت به تشکیل اکیپ های وصول عوارض اقدام نماید .

( مشمول پرداخت عوارض شهرداری واحد کسب و پیشه به : هر واحد تجاری تا زمان تعطیل رسمی محل کسب )اعالم 1تبصره 

 . ملزم به اعالم آن به شهرداری و پرداخت عوارض سالیانه می گردد و در صورت بازگشایی مجددخواهد بود

کاهش عوارض بعنوان جایزه خوش  452که عوارض ساالنه خود را در سه ماهه اول سال پرداخت نمایند از  صنوفی:  0تبصره 

 حسابی بهره مند میگردند.

تولیدات و مصال  و یا مواد اولیه و .. قرارگرفته  : انبار های موجود در محدوده شهر که به منظور انبار نمودن 6تبصره 

  . شودمیزیرتعیینفرمولمعادلباشدعوارضی
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 عوارض ساليانه انبارها × P = ساحت انبارم                                                 

 عوارض کسب وپیشه اخذ می شود.گرانترین ،که در محل کسب خود چند نوع خدمت عرضه نمایند  واحدهای تجاری: 7تبصره 

: هر گونه استعالم و درخواست از واحدهای مختلف شهرداری اعم از جواز تخریب و نوسای ، پایانکار ، حفاری ، انتقال سند 8تبصره 

 ، تمدید قرارداد اماکن تجاری واحد مستغالت و غیره منوط به تسویه حساب از واحد کسب و پیشه می باشد.

احد های تجاری که از پرداخت عوارض کسب و پیشهامتناع نمایند بدهی آنها در پرونده نوسازی درج وهنگام : کلیه و9تبصره 

 مراجعه و یا پاسخ استعالمات  از طریق واحد نوسازی وصول گردد . 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، درخصوص)) هزینه سالیانه خدمات از کلیه  49/45/96 -4502: براساس رای شماره  45تبصره 

اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی (( از جمله بانکها ، خالف قانون و خارج از حدود 

 شد . اختیارات مرجع وضع تشخیص داده ن

و پرداخت مابه التفاوت عوارض  خود به ارائه تسویه حساب محل قبل موظف:صنوفی که کسب خود را جابجا نمایند 44تبصره 

 .دنقه بندی محل جدید خود را بایستی پرداخت نماید و قیمت منطنبندی محل جدید می باش مربوط به متراژ و قیمت منطقه

کسب و جواب استعالمات کروکی و نقشه و عکس وضع موجود با درج ابعاد و مساحت دقیق :برای تمدید یا صدور پروانه 42تبصره 

 .الزامی است با ارائه مدارک مالکیت و قولنامه اصلی یا اجاره نامه محل

در صورتی که فرد مستاجر در فرجه مقرر اقدام به پرداخت عوارض کسب و پیشه خود ننماید مالک موظف به دریافت :43تبصره 

 تسویه حساب شهرداری می باشد و در غیر اینصورت بایستی این عوارض را خود شخصا)مالک واحد تجاری(پرداخت نماید.

:بسیاری از واحدهای آموزشی از جمله مدارس غیر انتفاعی واحئهای ورزشی،واحئهای خدماتی،کارگاه ها،انباری ها در 41تبصره 

کونی مربوطه بدون اخذ پروانه و مجوز از شهرداری و بدون تغییر کاربری فعالیت می منازل مسکونی و زمین های بایر با کاربری مس

نماید.لذا  تا مادامی که نسبت به اخذ مجوز و تغییر کاربری ملک مورد استفاده اقدام ننمایند.بطور سالیانه مشمول پرداخت عوارض 

 s*pعوارض: هت تغییر کاربری ایجاد نمی کندگونه حقی برای مالک در ج دد.و پرداخت عوارض کسب و پیشه هیچمی گر

 s*pعوارض واحد اداري= عوارض واحدهای اداری براساس متراژ و ارزش منظقه محاسبه گردد:40تبصره 

کلیه بنگاه های امالک )مشاورین امالک(در سط  شهر موظف می باشند که در زمان هر نوع قرارداد،امالکی که : 46تبصره 

فروشنده( را مکلف به ارائه تسویه حساب شهرداری از بابت عوارض کسب -باشند طرفین معامله )خریداردارای واحد تجاری می 

 وپیشه تجاری نمایند.

برابر عوارض کسب همان سال برای یک بار در  0 )صنعتی و غیر صنعتی(زنجیره ایبزرگ و فروشگاهای حق افتتاح : 47تبصره 

 گردد.هرگونه استعالم وصول  زمان 
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مشاغلی که در الیحه درآمدی قید نگردیده براساس مساحت و ارزش منطقه ای محاسبه و یا از مشاغل مشابه  :48تبصره 

 استفاده گردد.

متر باالتر باشد بر اساس متراژ و موقعیت جغرافیایی و بصورت  15: عوارض کسب و پیشه واحدهای تجاری که از 49تبصره 

 پلکانی محاسبه گردد.

  ریال 1،555،555مناطق درجه یک: 

 ریال3،555،555مناطق درجه دو: 

 ریال2،555،555مناطق درجه سه:

 

  شغلنوع  ردیف

 عوارض ساليانه کسب و پيشه ) ریال (

 2درجه  1درجه 2درجه 
 777/777 377/777 2/777/777  آپاراتی )پنچر گيری( 2

 S*P*T      S*P*T   S*P*T      کارگاه توليدتيرچه و بلوك سقفی و غيره ...  1

 2/777/777 2/777/777 1/777/777 کار آلومينيوم 2

 377/777 2/777/777 1/777/777 شرکتها ثبت شده و  کليه نمایندگيها سطح شهر  2

 cng 377/777 777/777 277/777گازهای ایمنی ، کپسول آتش نشانی و فروشگاه لوازم  7

 777/777 777/777 977/777 سایر صنوف 3

 377/777 2/777/777 2/777/777 ابزار ساختمانی  7

 S*P*T S*P*T S*P*T استخرها 3

 777/777 377/777 2/777/777 اگزوزساز  9

 777/777 2/777/777 2/277/777 فروشی اوراق 27

 377/777 2/777/777 2/777/777 ایزوگام فروشی و .. )قيرو گونی (   22

 777/777 377/777 2/777/777 ایزوگام کاری   21

 277/777 377/777 377/777 ای بازی رایانه 22

 2/777/777 2/777/777 1/777/777 باسکول  22

 377/777 2/777/777 2/777/777 سازی باطری 27

 777/777 377/777 2/777/777 بالش ، پتو و حوله  23

 2/777/777 2/777/777 1/777/777 برق صنعتی  27

 777/777 377/777 2/777/777 برنج فروش  23

 777/777 2/777/777 2/777/777 بزازی  29

 S*P*T S*P*T S*P*T زنی بلوك 17
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 377/777 2/777/777 2/777/777 دوزی و پرده فروش پرده 12

 777/777 377/777 2/777/777 پوشاك فروشی  11

 777/777 377/777 2/777/777 تابلونویس ، نقاش و خطاط  12

 377/777 2/777/777 2/277/777 تزریقات و پانسمان 12

 377/777 377/777 2/777/777 تعمير جاروبرقی و کولر 17

 277/777 777/777 377/777 تعمير لوازم صوتی تصویری 13

 377/777 2/777/777 2/777/777 تعميرکار آمپرکيلومترشمار 17

 2/777/777 2/177/777 2/377/777 پيچیبرقی و سيمتعميرکار الکتروپمپ 13

 277/777 777/777 377/777 تعميرکار تلفن 19

 177/777 277/777 777/777 تعميرکار چراغ و سماور 27

 377/777 2/777/777 2/777/777 های اداریتعميرکار دستگاه فتوکپی و ماشين 22

 777/777 377/777 2/777/777 تعميرکار دوچرخه 21

 777/777 2/777/777 2/777/777 تعميرکار طال 22

 777/777 2/777/777 2/777/777 تعميرکار موتورآب 22

 777/777 377/777 2/777/777 تعميرکار موتورسيکلت 27

 777/777 377/777 2/777/777 تعميرکار وسایل گازسوز 23

 377/777 2/777/777 2/277/777 آبگرمکن –تعميرکار یخچال  27

 777/777 2/777/777 2/177/777 تعمير موبایل 23

 377/777 2/777/777 2/777/777 تعویض روغن 29

 277/777 777/777 777/777 تکنوپخت و نانوایی 27

 777/777 377/777 2/217/777 تودوزی 22

 277/777 277/777 377/777 توليد کفش دستی 21

 277/777 777/777 777/777 توليدی جوراب 22

 777/777 377/777 2/777/777 توليدی لباس 22

 2/777/777 2/777/777 3/777/777 دارانجرثقيل 27

 2/777/777 2/777/777 1/777/777 جوشکار اسکلت آهنی 23

 2/777/777 2/777/777 1/777/777 جوشکار درب و پنجره 27

 2/777/777 2/377/777 1/277/777 چاپ خانه 23

 377/777 2/777/777 2/777/777 چلوکبابی 29

 277/777 377/777 2/777/777 چينی کامپيوتریحروف 77

 277/777 377/777 377/777 سازحلبی 72

 277/777 777/777 2/777/777 فرش فروشخاوه 71

 277/777 377/777 2/177/777 خرازی 72

 777/777 777/777 2/777/777 شویی و اتوکشیخشک 72
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 277/777 777/777 2/777/777 خطاطی و تابلو نویسی 77

 777/777 377/777 2/777/777 خواروبار فروش و سوپر مارکتها 73

 277/777 777/777 377/777 دار الترجمه و دار التحریر 77

 3/777/777 27/777/777 27/777/777 داربست فلزی 73

فروشگاه ومراکز بزرگ خرید واقع در خيابانهای اصلی  79

 سطح شهر
S*P*T S*P*T S*P*T 

 S*P*T S*P*T S*P*T 27دفاتر پليس + 37

 S*P*T S*P*T S*P*T دفاتر ثبت اسناد رسمی 32

 S*P*T S*P*T S*P*T دفاتر خدمات ارتباطی 31

 S*P*T S*P*T S*P*T دفاتر مشاوره اقتصادی 32

 S*P*T S*P*T S*P*T دفاتر مهندسی و حسابرسی 32

 S*P*T S*P*T S*P*T دفترخدمات خودرویی 37

 277/777 277/777 777/777 فروش جراید و مطبوعاتدکه 33

 2/777/777 7/777/777 7/777/777 دندان ساز تجربی 37

 777/777 377/777 2/177/777 دوزنده کت و شلوار 33

 277/777 777/777 377/777 دوزنده لباس محلی زنانه 39

 277/777 777/777 777/777 دوزنده لباس محلی مردانه 77

 277/777 777/777 2/777/777 دوزنده مانتو و شلوار 72

 377/777 2/777/777 2/777/777 رادیاتورساز 71

 277/777 377/777 377/777 نئون-سازندگان تابلو 72

 777/777 377/777 2/777/777 سازنده کانال کولر 72

 777/777 2/777/777 2/777/777 سردخانه ها 77

 2/777/777 1/777/777 1/777/777 فروشیسنگ 73

 277/777 277/777 377/777 پزیسنگک 77

 377/777 2/777/777 2/777/777 سيم پيچی 73

 777/777 377777 2/777/777 سيم کشی برقکاری ساختمان 79

 277/777 777/777 777/777 شارژ سيلند های گاز)کپسول پرکنی( 37

 377/777 2/777/777 1/777/777 شرکت تعاونی مصرف 32

 777/777 /377/777 2/777/777 شعبه نفت 31

 2/777/777 2/777/777 1/777/777 شوفاژکار 32

 S*P*T S*P*T S*P*T شهربازی سرپوشيده 32

 377/777 2/777/777 2/777/777 فروشیضایعات نان 37

 1/777/777 1/777/777 2/777/777 طالفروشی 33

 777/777 377/777 2/777/777 لوازم قنادیظرف یکبارمصرف و  37
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 777/777 377/777 2/777/777 ظروف کرایه 33

 377/777 2/777/777 2/177/777 ظهور و چاپ فيلم رنگی)البراتوار(  39

 277/777 277/777 777/777 نویسیعریضه 97

 277/77 277/777 377/777 عطاری 92

 277/777 777/777 377/777 عکاسی  91

 777/777 2/777/777 2/777/777 فروشی ساز و عينکعينک 92

 777/777 377/777 2/777/777 غالت و فروشنده حبوبات  92

 277/777 277/777 377/777 فتوکپی و پرس  97

 2/777/777 1/777/777 1/777/777 فروش آلومينيوم  93

 23/777/777 17/777/777 27/777/777 با انبارهافروش آهن و پروفيل  97

 777/777 977/777 2/177/777 فروش اجناس لوکس 93

 277/777 377/777 377/777 فروش بلوریات  99

 777/777 377/777 2/777/777 فروش پيچ و مهره 277

 377/777 2/777/777 2/777/777 فروش تجهيزات پزشکی 272

 277/777 377/777 377/777 بوتيک-فروش تریکو و کاموا 271

 777/777 2/777/777 2/777/777 فروش تزئينات اتومبيل  272

 277/777 777/777 377/777 فروش چای  272

 277/777 777/777 777/777 فروش دوربين و لوازم عکاسی 277

 377/777 2/777/777 2/777/777 موتور و فيلتر فروش روغن 273

 777/777 377/777 2/777/777 حسابماشين-فروش ساعت 277

 277/777 777/777 777/777 فروش سمساری  273

 277/777 777/777 377/777 فروش سموم  279

 377/777 2/777/777 2/777/777 فروش شيشه اتومبيل  227

 2/777/777 2/177/777 2/777/777 فروش شيشه و رنگ 222

 277/777 377/777 377/777 فروش ظروف پالستيکی  221

 377/777 977/777 2/177/777 یکبار مصرف فروش ظروف 222

 377/777 2/177/777 2/377/777 فروش کاشی و سراميک 222

 2/777/777 2/277/777 2/777/777 فروش کامپيوتر  227

 277/777 277/777 377/777 فروش کفش پالستيکی  223

 377/777 377/777 2/777/777 فروش کفش چرمی  227

777/777 فروش گياهان دارویی  223  777/777  777/277  

777/777/2 فروش الستيک  229  777/777/2  777/377  

777/377 فروش لباس کهنه )تاناکورا(  217  777/777  777/277  

777/177/2 بهداشتی-فروش لوازم آرایشی  212  777/777/2  777/777  
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777/277/2 فروش لوازم الکتریکی 211  777/777/2  777/377  

777/777/2 فروش لوازم خانگی 212  777/777/2  777/377  

777/177/2 فروش لوازم خياطی 212  777/377  777/777  

777/277/2 فروش لوازم قنادی 217  777/777/2  777/777  

777/777/2 فروش لوازم گازسوز 213  777/777  777/777  

777/777 فروش لوازم ورزشی  217  777/777  777/277  

777/777 فروش لوازم هندی بدليجات  213  777/777  777/277  

777/777/2 فروش لوازم یدکی دوچرخه و موتورسيکلت  219  777/777/2  777/377  

777/777/1 فروش لوازم یدکی سبک  227  777/777/2  777/777/2  

777/777/2 فروش لوازم یدکی سنگين  222  777/777/1  777/777/1  

777/377 التحریر فروش لوازم 221  777/377  777/777  

777/777/2 فروش لوستر و آینه 222  777/777/2  777/377  

777/777/2 فروش لوله سيمانی و موزایيک 222  777/777/2  777/377  

 S*P*T S*P*T S*P*T فروش لوله و اتصاالت 227

777/777 فروش ماهی تزئينی و آکواریوم  223  777/277  777/277  

 S*P*T S*P*T S*P*T آجر( فروش مصالح ساختمانی )سيمان ، گچ ،  227

777/377/2 فروش مواد پروتئينی 223  777/777/2  777/377  

777/777/2 فروش موبایل  229  777/777/2  777/777  

777/377 فروش نایلون و کيسه زباله 227  777/377  777/277  

777/777 دی فروش نوارکاست و سی 222  777/277  777/277  

 S*P*T S*P*T S*P*T ای رفاه فروشگاه زنجيره 221

777/777/2 فروشگاه کفش ملی و غيره  222  777/777/2  777/377  

777/777/2 فروشندگان صوتی و تصویری 222  777/777/2  777/377  

 S*P*T S*P*T S*P*T فروشنده فرش ماشينی  227

777/777/2 فروشنده فرش محلی  223  777/377  777/777  

777/177/2 فروشنده کالباس و سوسيس  227  777/777/2  777/377  

777/777/2 دهنده لباس  عروس و تزئينیفروشنده و کرایه 223  777/777/2  777/377  

777/177/2 قصاب  229  777/377  777/777  

777/777/2 قهوه خانه  277  777/777  777/277  

777/177/1 کارگاههای تبدیل  سی ان جی    272  777/777/2  777/777/2  

777/777/2 نت کافی 271  777/377  777/777  

777/777/2 کبابی و جگری  272  777/777  777/777  

777/377 فروشی کتاب 272  777/777  777/277  

777/177/2 سازکرکره 277  777/377  777/377  
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777/777 واکسی  –کفاشی  273  777/777  777/277  

777/777 کلوپ آتاری  277  777/777  777/277  

777/777 کليدساز 273  777/777  777/277  

 S*P*T S*P*T S*P*T کابينت  سازیکارگاه  279

 حق الزحمه %2 حق الزحمه %2 حق الزحمه %2 کارشناسان دادگستری  237
 S*P*T S*P*T S*P*T کارگاه تيرچه وصفحه کروميت )مصالح پيش ساخته(  232

777/777/2 بری پيش ساختهگچ 231  777/777/2  777/377  

777/777/2 فروشیلبنيات 232  777/777  777/277  

777/777 لحاف دوزی  232  777/277  777/177  

777/777/2 کش آب لوله 237  777/377  777/777  

777/777/2 کش گاز لوله 233  777/977  777/777  

777/777/1 مبل فروشی  237  777/777/2  777/777/2  

 S*P*T S*P*T S*P*T مشاور اتومبيل )بنگاه(  233

777/277/1 مشاور امالك )بنگاه(  239  777/777/2  777/377  

777/777/2 موسسات )آموزش زبان و ...( 277  777/377  777/777  

777/777/2 فروش و تزئيناتموکت 272  777/377  777/777  

777/777/1 مهدکودك  271  777/777/2  777/777/2  

777/377 مهرسازی  272  777/377  777/777  

777/377 روغنی ، بربری ، کالنه نان 272  777/277  777/277  

777/377 نجارساده  277  777/777  777/277  

777/377 نظامی دوزی  273  777/777  777/277  

777/777 نقاشی ساختمان  277  777/777  777/277  

777/277/2 نقره فروشی  273  777/777/2  777/377  

777/177/2 نماکاری تزئين ساختمان 279  777/977  777/377  

777/777/2 نمایشگاه موتور سيکلت  237  777/777/2  777/377  

777/177/2 وسایل کادویی 232  777/777/2  777/377  

 S*P*T S*P*T S*P*T توليد ورقهای فلزی ، پرفيل وغيره ... کارگاه   231

 S*P*T S*P*T S*P*T مراکز عمده فروشی سنگهای ساختمانی  ومصالح ساختمانی  232

777/777/2 تنظيم موتور خودرو 232  777/777/2  777/377  

777/277/2 تعمير ماشينها و ادوات کشاورزی 237  777/777/2  777/377  

777/177/2 فروش لوازم کشاورزی 233  777/777/2  777/377  

777/377 ذغال صنعتی و ... توليد 237  777/377  777/277  

777/777/2 فروش و توليد فرش کامپيوتری 233  777/377  777/777  

777/377 کيف فروشی 239  777/377  777/277  
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777/277/2 بسته بندی مواد غذایی و ... 297  777/777/2  777/377  

777/377 چاقو سازی و چاقو فروشی 292  777/777  777/277  

 S*P*T S*P*T S*P*T جعبه  و کارتون سازیکارگاه توليدی  291

777/777/2 کرایه ماشينهای ساختمانی و راه سازی 292  777/777/2  777/377  

 S*P*T S*P*T S*P*T فروش ماشينهای ساختمانی و راه سازی 292

 S*P*T S*P*T S*P*T نصابی الیه های چسبان )کاغذ دیواری و درام داف و  کارگاه 297

777/177/2 فروش ميز و صندلی   293  777/977  777/777  

777/177/2 کامپيوتر فروشی  297  777/777/2  777/377  

777/277/2 اسباب بازی فروشی 293  777/977  777/377  

777/377 فروش لوازم شکار و صيد ماهی  299  777/777  777/277  

777/777/2 پمپ  سازی اتومبيل  177  777/777/2  777/377  

777/777/2 مجسمه سازی  172  777/377  777/777  

777/777/2 برش کاری فلزات و غيره  171  777/777  777/777  

777/277/2 الستيک فروشی ) دست دوم (  172  777/777/2  777/377  

 S*P*T S*P*T S*P*T تراکتور فروشی نمایشگاه  172

 pvc  S*P*T S*P*T S*P*Tو ورقهای تزئيناتی mdfفروشگاه   177

777/777/17 نصب وفروش لوازم  آسانسور   173  777/777/17  777/777/27  

777/777/1 مراکز خدمات تبليغاتی و تابلوهای تبليغاتی  177  777/77/2  777/777/2  

777/777/1 مراکز تهيه و توزیع غذای آماده و رستورانها  173  777/777/2  777/777/2  

 S*P*T S*P*T S*P*T مراکز فروش ونصب پکيج فروشگاه و نمایشگاه  179

 pvc S*P*T S*P*T S*P*Tفروش درب و پنجره فروشگاه و نمایشگاه    127

 S*P*T S*P*T S*P*T فروش آهن آالت دست دوم   122

 S*P*T S*P*T S*P*T فروش درب و پنجره ضد سرقت   121

777/777/2 تعمير کار ماشينهای الکتریکی   122  777/377  777/777  

777/777/2 توليد نرده های فلزی و تزئينی  122  777/777/2  777/377  

777/777/1 پرس شيلنگ  127  777/777/2  777/777/2  

777/777/2 توليد و نصب دربهای اتوماتيک  ) کرکره ( کارگاه  123  777/777/2  777/777/1  

777/777/2 تعمير و دوخت الستيک اتومو بيل   127  777/777/2  777/377  

777/777/2 نصب دزد گير اتو موبيل  و باند و پخش  123  777/777/2  777/377  

777/177/2 آجيل و تنقالت فروشی  129  777/377  777/377  

777/377 صحافی   117  777/377  777/277  

777/777/2 تراش سنگ مزار  –حجاری  112  777/377  777/377  

777/177/2 عسل فروشی  111  777/377  777/777  

777/277/2 توليد و مونتاژ مولد های الکتریکيو غيره ...  112  777/777/2  777/377  
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777/777/9 نمایندگی انواع بيمه هادفاتر  112  777/777/3 777/777/7  
777/777/2 آموزشگاه تعليم رانندگی  117  777/777/1  777/777/2  

777/777/2 آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای  113  777/377  777/377  

777/777/2 آموزشگاه آزاد علمی  117  777/377  777/377  

دفاتر شرکت های عمده فروشی در سطح شهر و حومه  113

 غيره و ...و نمایندگی های آنهاصنعتی و 

777/777/27  777/777/7  777/777/2  

777/777/1 عمده فروشی پارچه  فروشی و پوشاك 119  777/777/2  777/777/2  

777/777/3 فروشندگان لوازم فيزیوتراپی 127  777/777/2  777/777/2  

کارواش های سطح شهر براساس موقعيت و نوع  122

 خدمات و متراژ موجود

S*P*T S*P*T S*P*T 

777/377 مراکز و خدمات مشاوره ای  و کارشناسی اتومبيل 121  777/377  ---- 

777/777/2 آموزشگاه ها و کالس های تدریس خصوصی  122  777/777/1  777/777/2  

777/777/7 مدیران گروه حج و زیارت  122  777/777/7  ---- 

دفاتر شرکت  های حمل و نقل و باربری درون شهری و  127

 برون شهری و ...

777/777/3  777/777/7  777/777/2  

777/777/1 دفاتر ازدواج و طالق  123  777/777/1  777/777/2  

صادرات و واردات و بازگانيو تعاونی های شرکت های  127

 مرزنشينان

777/777/3  777/777/2  ---- 

777/777/21 دفاتر مهندسين ناظر نقشه کشی  ومعماری  ساختمان  و غيره 123  ---- ---- 

777/777/3 پيمان کاران ساختمانی  وغير ساختمانی مستقر در شهر  129  777/777/3  ---- 

777/777/1 فروشندگان داروهای گياهی و دامی  127  777/777/2  777/377  

777/777/7 دفاتر خدمات فروش بليط هواپيما و قطار  122  777/777/2  ---- 

777/777/9 پارکينگ های عمومی سطح شهر 121  777/777/7  ---- 

دفاتر خاك برداری وآزمایش خاك و بتن باغبانی،  122

 کشاورزی و صنعتی و ...

777/777/21  ---- ---- 

777/777/3 دفاتر پيشخوان دولت و خدمات پستی 122  777/777/2  ---- 

777/777/7 باشگاه های ورزشی با بوفه  و بدون بوفه 127  777/777/2  ---- 

CNG 777/777/17پمپ بنزین های اختصاصی و جایگاه های  123  777/777/1  ---- 

777/777/3 دفاتر شرکت های ثبتی و غيره  127  777/777/2  ---- 

777/777/2 ایستگاه جمع آوری شير 123  777/377  ---- 

777/777/2 فيزیوتراپ ها 129  ---- ---- 

777/777/7 سنجش شنوایی 177  ---- ---- 

777/777/2 گفتار درمانی 172  ---- ---- 

777/777/2 روان درمانی 171  ---- ---- 

777/777/2 غيرهدفاتر مشاوره روانشناسی و  172  ---- ---- 

777/777/7 مراکز درمانی مشاوره  و مامایی 172  777/777/2  ---- 
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777/777/2 مطب کارشناسان تغذیه 177  ---- ---- 

777/777/2 مطب کارشناسان بينایی سنجی 173  ---- ---- 

777/777/3 قاليشویی و دفاتر 177  777/777/7  777/777/1  

777/777/7 دفاتر سنگ فروشی و دکوراسيونی، نما، سنگ و غيره   173  777/7777/2  777/777/1  

 S*P*T S*P*T S*P*T کارگاه های سنگ بری براساس متراژ وقيمت منطقه ای  179

777/777/1 توليد آبغوره ، آبليمو و غيره  137  777/777/2  777/777  

777/777/2 فروش ، نصب کولر گازی و شارژ انواع کولر 132  777/777/1  777/777/2  

777/777/7 دفاتر مرغداران مستقر در داخل شهر 131  777/777/2  ---- 

777/777/3 دفاتر وکالی دادگستری 132  777/777/3  777/777/2  

777/777/3 آرماتور بند 132  777/777/7  777/777/2  

 S*P*T S*P*T S*P*T گاز  شرکتهای نمایندگی های 137

 

 

 

 

 

 

 

 ) درآمد حاصل از خدمات شهری ( می باشند وعوارض پسماند آنها ثابت است :  77ليست صنوفی که مشمول موضوع  بند  ب  ماده   

 عوارض ساليانه کسب و پيشه نوع پروانه کسب  ردیف
 2درجه  1درجه 2درجه 

گيری آبميوه  2    2373777 2177777 337777 

 377777 977777 2177777 آرایشگاه زنانه    1

 221777 377777 737777 آرایشگاه مردانه  2

 1327777 2377777 3293777 آزمایشگاه و رادیولوژی  2

 237777 327777 2213777 آهنگر اتومبيل  7

 377777 27737777 2132777 اطاق سازی خودرو  3

 9377777 2377777 1277777 بارفروشی تره بار 7

 737777 2227777 2917777 بارفروشی ميوه 3

های ثابت بوفه ها و دکه 9  2227777 327777 377777 

 2127777 3377777 3727777 تاالر عروسی  27
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فروشی تخمه 22  1277777 1727777 2177777 

 723777 937777 2132777 تراشکاری  21

 237777 377777 372777 جلوبندساز  22

 727777 337777 323777 خشکبار فروشی  22

 327777 2177777 2227777 خواروبار فروش )عمده(  27

 2377777 2777777 2717777 داروخانه  23

 337777 9377777 2132777 ساندویجی  27

 237777 377777 372777 سبزی فروشی )محالت( 23

 937777 1727777 1277777 سبزی فروشی )معبر اصلی( 29

 377777 937777 2132777 سوپرمارکت 17

 377777 937777 2132777 صافکاری 12

 237777 377777 3727777 فروش گْل طبيعی 11

 727777 937777 2132777 فروش گْل مصنوعی 12

 S*P*T        S*P*T S*P*T        فروشگاههای مصرف بزرگ 12

 237777 377777 327777 فنرساز 17

 377777 2177777 2227777 قنادی درجه یک 13

 377777 937777 2132777 کافه قنادی شيرینی و بستنی 17

 217777 717777 937777 پاچه فروشیکله 13

 237777 377777 327777 کوبیلنت 19

 237777 717777 937777 ماهی فروشی 27

 327777 2227777 2917777 مبل سازی 22

 237777 717777 937777 مرغ  فروشیمرغ ، تخم 21

 237777 717777 937777 و مهمانپذیرها  مسافرخانه 22

 2377777 2777777 2377777 مطب پزشکان عمومی 22

 2377777 7277777 7177777 مطب پزشکان متخصص 27

 2377777 2377777 3377777 پزشک مطب دندان 23

 1277777 2377777 2377777 مطب و کلينيک دامپزشکی 27

 377777 937777 2132777 مکانيک خودرو سبک 23

 327777 2177777 2227777 مکانيک خودرو سنگين 29

 237777 727777 717777 ميوه فروشی )محالت( 27

 232777 977777 2177777 ميوه فروشی )معبر اصلی( 22

 277777 377777 737777   نجار ام دی اف و پرسکار 21

 377777 937777 2132777 نقاش اتومبيل 22
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 1277777 2377777 2377777 رستورانهتل  های دارای  22

 9377777 2377777 1277777 هتل  های فاقد رستوران 27

متر  277کليه مراکز و انباریهای تجاری که مساحت آن از  23

 بيشتر باشد
S*P*T S*P*T S*P*T 

 *** *** 2377777 کهصرافيهای عرضه کننده ارز و س  27
 ---- 17777777 27777777 کينيک های تخصصی 23

 ----- ---- 17777777 درمانگاه های خصوصی 29

 ---- ---- 27777777 درمانگاه های دامپزشکی 77

 

 (       227273: عوارض بر فخاری و سایرمصالح ساختمانی )27اده م

عوارض  عوارض فخاری و مصال  ساختمانی بصورت سالیانه بشرح جدول زیر تعیین میگردد . بدیهی است  تاخیر در پرداخت

 به ازاء هرماه خواهد شد . 2 2مشمول جریمه تاخیر بمیزان  

 مبلغ بریال شاارح ردیف

 ابطال فخاری ، خاك سنگ و کوره های آجر و آهک پزی  عوارض  2

 27،777،777 عوارض آجر فروشی  1

   17،777،777 های توليد موزائيک ، بلوك فرش ، پله و لوله های بتونی  عوارض کارگاه 2

   37،777،777 عوارض کارگاه توليد بتن آماده  2

 (227273) : عوارض برباسکول ها 23ماده 

از درآمد توزین تعيين ميگرددکه هر سه ماه یک  %3عوارض حق التوزین باسکولهای سطح شهرو حریم شهر معادل 

پرداخت عوارض مشمول بار توسط مالکين باسکول ها  بحساب شهرداری واریز ميشود . بدیهی است  تاخير در 

 به ازاء هرماه خواهد شد . % 2جریمه تاخير بميزان  

تبصره : هنگامی که مؤدی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفاتر خودداری نماید، بر اساس قرائن موجود و بصورت علی 

 الراس، مبلغ عوارض را مشخص می نماید . 

 (227273: عوارض نمایندگان فروش خودرو ) 27ماده 

 نمایندگی های فروش خودرو ) ایران خودرو ، سایپا و ...( در سط  شهر می بایست به شرح زیر، سالیانهعوارض پرداخت نمایند . 

 نمايندگي فروش خودرو هاي نيمه سنگين نمايندگي فروش خودرو هاي سبك
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T×P×S×
𝟏

𝟒
 T×P×S×

𝟏

𝟐
 

Sمساحت نمايندگي : 

P قيمت منطقه اي : 

T ضريب منطقه اي : 

 ( 227272: عوارض بانکها و عابر بانکها ) 23ماده 

 مبلغ )ریال( نوع عوارض  ردیف

 777/777/2 موسسه قرض الحسنه بالل حبشی یکساله  2
 777/777/7 )ماهيانه( و شعب بانکهاعوارض بانکها  1
 777/777/2 )ماهيانه( عوارض موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه   2

 

 به عوارض اضافه می گردد.  452ماهه دوم تا پایان اسفند پرداخت نگردد  6ماهه اول تا پایان شهریور و  6هرگاه عوارض 

 مبلغ )ریال( شرح عوارض 

  SP 27 عابر بانک  نصبعوارض 

 SP 27 عابر بانک ساليانهعوارض 
 

مساحت قسمتی از معبر یا پیاده رو عمومی میباشد که به موازات تاسیسات عابر بانک در  S: در فرمولهای مربوطه ضریب تبصره 

 هنگام استفاده تحت اشغال قرار میگیرد.

 برابر رای دیوان ابطال گردید – (227297: عوارض دکل های مخابراتی ) 29ماده 

ات توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در سط  قانون شهرداریها عوارض انتفاع بابت نصب تاسیس 96ماده  6بر اساس تبصره 

 شهر ، بشرح زیر محاسبه و قابل وصول خواهد بود . 

 ابطال عوارض دكل هاي مخابراتي در فضاي عمومي شهر

 ابطال شخصي عوارض دكل هاي مخابراتي در امالك

 



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 ریادمات شهاخ
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 : درآمد حاصل از خدمات شهری  77اده م

 (217227) بهاء خدمات مدیریت پسماند

درآمد حاصل از خدمات شهری برابر دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مدیریت پسماند های عادی ابالغيه وزارت 

 2و ماده  17/1/2232قانون مدیریت پسماند مصوب  3که برابر ماده   22/9/2299مورخه  222223کشور به شماره 

 آیين نامه اجرایی آن به شرح زیر محاسبه و وصول می گردد:

 : اماکن مسکونی )الف
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 :بهاءخدمات پرداختی توسط توليدکنندگان پسماندعادی برای اماکن مسکونی برابرفرمول زیرمحاسبه ميگردد

F×D×R×(𝑪𝟏 + 𝑪𝟐)×𝑬𝟏 × 𝑬𝟐 =ریال()خدمات پسماندیک خانوارشهریبهاء 

F نفر21/2بعدخانوارشهری ( D روزهای سال ) روز 237 ( 

R کيلوگرم9/7 (سرانه توليدپسمانددرشهر ( 𝐸2 
 

ضریب تعدیل منطقه ای نوسازی یانسبت عوارض نوسازی 

واحدمورد نظربه متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی 

 (7/2و حداکثر2/7حداقل (درشهر

𝐶2  کيلوگرم پسماندهزینه جمع آوری وحمل ونقل یک 

 ریال 2777

𝐶1 ریال()277هزینه دفع یک کيلوگرم پسماند 𝐸1 یا نسبت پسماندتفکيک نشده  ضریب تشویق گسترش تفکيک ازمبدأ

 (2)به کل پسماندتوليدی

بهای خدمات پسماند برای مناطق سرچنار، تازه آباد، بهاستان ، صالح آباد ،حاجی آباد و قوخ با مبلغ هرکيلوگرم 

 ریال محاسبه ميگردد. 1751تومان معادل  175
 

 ب( واحد های غير مسکونی: 

 C=Wi×(C2+C1)×D×E1×E2فرمول محاسبه  : 
Wi متوسط تولید روزانه پسماند عادی در هر نوع فعالیت واحدهای غیر مسکونی: 

E3 ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند : : (C2+C1) بهای جمع آوری و دفن هر کیلوگرم پسماند 

D:  تعداد روزهای سال 

 𝑬𝟑 =
√𝑺

√𝑺𝒂
×

𝑷
𝑷𝒎𝒊𝒏+𝐏𝐦𝐚𝐱

𝟐

 

S         مساحت واحد غیر مسکونی مورد نظر :Sa  مساحت متوسط  در هر نوع فعالیت : 

P قیمت منطقه ای ملك مورد نظر : 

Pmax  بیشترین میزان ارزش معامالتی امالك محدوده شهر : 

Pminکمترین میزان ارزش معامالتی امالك محدوده شهر : 

 

W 2 ضریب تشویق تفکیک از مبداء برابر جدول پیوستی 

5.7 − 4 = 𝐸2 

C 2  ریال 4755بهای جمع آوری هر کیلوگرم پسماند 𝑬𝟑  برابر فرمول زیر 

C 1  ریال 305بهای دفن هرکیلوگرم پسماند 
𝑬𝟑 =

√𝑺

√𝑺𝒂
×

𝑷
𝑷𝒎𝒊𝒏+𝐏𝐦𝐚𝐱

𝟐

 

 
D  روز 360روزهای سال 

 

 در نحوه وصول  و هزینه بهای خدمات مدیریت پسماند اعمال بند های زیر الزامی است: 
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شهرداری ها باید بهای خدمات مدیریت پسماند دریافتی را از سایر درآمدها تفکیك،در حساب جداگانه  -

 نگهداری و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نمایند.

مفاصا حساب توسط شهرداری ها منوط به پرداخت و تسویه حساب بهای خدمات مدیریت صدور هرگونه  -

 پسماند توسط تولید کننده پسماند می باشد.

شهرداری موظف است امکانات و زیرساخت های الزم جهت پرداخت و تسویه حساب بهای -تبصره -

 خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم آورد.

بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بوده و موظفند گزارش عملکرد اقدامات استانداران مسئول نظارت  -

سازمان شهرداریها و دهیاریهای  -شهرداریها و شوراهای اسالمی استان را به صورت سالیانه به وزارت کشور

 کشور ارسال نمایند.

اتر و .... موظف به دف کلیه ارگان های سطح شهر اعم از اداری،اماکن نظامی و انتظامی، موسسات بانك ها -

 دمات مدیریت پسماند می باشند.پرداخت بهای خ

کلیه روستاهایی که زباله های آنها به سایت دفن پسماند شهرداری انتقال داده شده و توسط شهرداری سقز  -

 مدیریت می گردد موظف به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند می باشند. 

 ق جدول زیر مالك عمل می باشد . در فرمول فو  E2مهم: جهت محاسبه  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقادیر متوسط روزانه پسماند و متوسط مساحت در انواع فعاليت های  واحد های غير مسکونی -

 Wi نوع فعالیت ردیف 
 پسماند 

کیلوگرم در 

 روز

Sa 
 (مربع )متر 

 734 15 ابزار سازان  1

 182 25 لوازم منزل و اتومبیلآبکاران فلزات از قبیل نیکل وورشو، کرم، اعم از  2

 62 5.2 آتلیه عکاسی و ظهور فیلم چاپ عکس و فروش آلبوم   3
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 39 5.8 اجاره دهندگان ماشین های کامپیوتری 4

 39 7.2 آرایشگاه زنانه و مردانه، آموزشگاه آرایشگری 5

 157 8.5 ولوژی، فیزیوتراپی، کاردیوگرافی و...آزمایشگاههای طبی، رادی 6

 3675 14 استخرها و اماکن ورزشی 7

 4485 25.4 استودیوهای فیلم برداری و سازمان صنایع فیلم 8

 42 21.8 اغذیه فروشان گرم و سرد 9

 155 5.2 آلبوم ساز و صحاف و قابساز 15

 4625 255 اماکن تفریحی، مانند پارك، شهربازی و مراکز مربوطه 11

 259 11.2 اموزشگاه تعلیم رانندگی و مکانیکی 12

 322 32.4 اوراق کنندگان اتومبیل و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل 13

 555 32.4 تانکرسازان سنگین، باربند ساز اتومبیلآهنگران اتومبیل، اتاق ساز سبك و  14

 38 33.4 آبمیوه گیری 15

 157 46.1 اشپزخانه های صنعتی و مراکز پخت و توزیع غذا )کترینگ( 16

، لوله بخاری و انواع بشکه و لوازم آهنگران، آهن سازان، کانال کولر 17

 حلبی، آهنکاران ساختمان، درب و پنجره سازآهنی و آلومینیومی

6.7 75 

 355 57.4 بار فروشان میادین و میوه و تره بار 18

 375 14.5 بارکشهای شهری 19

 892 22.5 باسکول سازان سبك و سنگین 25

 48 23.5 فروشان و کافه تریاهابستنی  21

 16 2.7 بنکداران پارچه 22

 155 25.1 بنکداران، عمده فروشان و توزیع کنندگان مواد غذایی و لبنی 23

 65 11 بنگاه های شادمانی و تعمیرکنندگان وسائل موسیقی سنتی 24

  32 5.8 بنگاه های معامالت و مشاور امالك 25

 748 14.5 مسافربریبنگاه های باربری و  26

 43 15 بوفه سینماها و تئاتر و تماشاخانه ها و اماکن تفریحی 27

 13272 655 بیمارستانهای خصوصی و دولتی 28

 652 39.1 پانسیون و مسافرخانه  29

 65 7.5 پرورش دهندگان ماهیهای تزئینی و فروشندگان آکواریوم 35

 92 5.8بهداشت کاران دهان و پزشکان متخصص، عمومی، بهداشت عمومی،  31
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 دندان، دندان پزشکان، تزریقات و پانسمان

 111 1.2 پیراشکی، نان فانتزی، کیك، نان بستنی و نظایر آن 32

 361 16 پیمانکاران نفت و مشعل و گازوئیل و مازوت 33

 51 8.9 تابلو فرش و گالری های نقاشی و هنری 34

 32 5.2 خطاطتابلو نویس، تابلو ساز، نقاش و  35

 2587 36.9 تاالر و سالن های پذیرایی 36

 191 8.5 ترازوسازان و فروشندگان ترازو 37

 424 35.7 تعاونیهای توزیع و مصرف 38

 56 4.3 تعمیرکاران و رفوگران فرش و فروشندگان لوازم قالیبافی و تعمیرات 39

 125 12 تعمیرکاران اتومبیل مکانیکی، تعویض روغن،آپاراتی،جلوبندی سازی  45

 26 6.2 تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت 41

 15 4.2 تعمیرکاران کفش و واکسی ها 42

تعمیرکاران لوازم خانگی،اداری،تجهیزات رایانه ای، لوازم  43

 الکترونیکی،دوربین،ساعت و نظایر آن

8.1 85 

 115 7.9 تعمیرکاران وسایل کشاورزی و راهسازی،موتور پمپ و موتور آبو... 44

 4579 9.2 توقفگاهها و پارکینگها 45

 43464 455 تولیدکنندگان اتومبیل و ماشین آالت صنعتی، کشاورزی، جاده سازی 46

 154 7.1 تولیدکنندگان اجناس خرازی،اسباب بازی،البسه و وسایل ورزشی 47

 335 22.5 تولیدکنندگان انواع ابزار صنعتی،بادی،ازقبیل پیچ گوشتی،دریل،مته و نظایر آن 48

 134 15.2 تولیدکنندگان انواع اجاقهای برقی،المنت،کرسی برقی 49

 1598 4.9 تولیدکنندگان انواع پارچه 55

 811 25.3 تولیدکنندگان انواع پالستیك و الستیك 51

 255 22.5 پیچ و مهره و واشر،بست شیلنگ، میخ ونظایر آنتو.لیدکنندگان انواع  52

 161 11.2 تولیدکنندگان انواع پیراشکی،نان فانتزی و کیك 53

 2247 39 تولیدکنندگان انواع چوب تراورس تخته،الوار،نئوپان، فورمیکا، سه الئی و فیبر 54

 738 22.5 تولیدکنندگان انواع دستگاه تصفیه آب و فاضالب  55

تولیدکنندگان انواع رنگهای پالستیکروغنی،لعابی،متالیك  56

 صنعتی،تینر،بتونه و انواع چسب

41 2721 

 715 55 تولیدکنندگان انواع روغن موتور،ضدیخ اتومبیل و ماشین آالت 57
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 6346 125 تولیدکنندگان انواع شکالت تافی و بیسکویت و پفك و نظایر آن 58

 878 26.5 بطری،ائینه و شمعدانتولیدکنندگان انواع شیشه  59

 144 22.5 تولیدکنندگان انواع شیلنگ تسمه پروانه و قطعات الستیکیانواع خودرو 65

 1587 22.5 تولیدکنندگان انواع صفحه کالج دیسك و لنت ترمز اتومبیل 61

 391 22.5 تولیدکنندگان انواع ظروف رویی،آلومینیومی،مسی، سماور و... 62

 245 12.7 فرش داخل اتومبیل و روکش صندلی و...تولیدکنندگان انواع  63

 258 22 تولیدکنندگان انواع فلزات رنگی از قبیل ورشو و برنج و برنز و .... 64

 465 22.5 تولیدکنندگان انواع فیلتر اتومبیل 65

 161 22.5 تولیدکنندگان انواع قالبهای پالستیکی،برشی،کششی و سمبه مامیس  66

 236 5.9 تولیدکنندگان انواع گونی، چتائی،کنف 67

 5355 35.3 تولیدکنندگان انواع الستیك اتومبیل،تراکتور،موتور، دوچرخه 68

 82 12.7 تولیدکنندگان انواع لباس و پوشاك دوخته 69

  4955 29.6 تولیدکنندگان انواع مواد شوینده ،مایع صابون،اسپری و نظایرآن  75

 4893 155 تولیدکنندگان انواع مواد لبنی 71

 354 25.3 تولیدکنندگان انواع نایلون،پالستیك،مشمع،نایلکس و نظایر آن 72

 15887 22.5 تولیدکنندگان انواع وسائل صوتی و تصویری از قبیل رادیو و تلویزیون،ضبط صوت،ویدئو 73

 596 65 تولیدکنندگان باسکول و قپان 74

 855 4.9 بستنی ماشینیتولیدکنندگان  75

 293 15.4 تولیدکنندگان پتو،روتختی،حوله وانواع لحاف پشم شیشه و بالش 76

 156 22.5 تولیدکنندگان تخته کفش و رویه وسایر متعلقات 77

 2584 6 اف،دوربین و فیلم و پروژوکتور و... تولیدکنندگان تلفن،آیفون،اف 78

 168 4.9 شیرینی و کفاشی،پاکت کاغذیتولیدکنندگان جعبه مقوایی مخصوص  79

 293 4.9 تولیدکنندگان جوراب زیر پوش ونظایر آن 85

 451 28.3 تولیدکنندگان چیپس رشته فرنگی ورمیشل و نظایر آن 81

 388 8.9 تولیدکنندگان حلوا و ترشی 82

 13777 85 تولیدکنندگان خانه ها و سقف های پیش ساخته و تیرچه های سیمانی 83

 2229 75 تولیدکنندگان خوراك طیور و دام 84

 7679 185 تولیدکنندگان دارو 85

 2136 48.3 تولیدکنندگان دامداریها و پرواربندی ها 86
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 127 19 تولیدکنندگان درب های پیش ساخته 87

 958 22.5 تولیدکنندگان دستگاه های الکترونیکی 88

 1828 29 قبیل دیگهای بخار،ارکاندیش چیلر،فن کوئلتولیدکنندگان دستگاههای تهویه مطبوع از  89

 144 32 تولیدکنندگان دکل های برق 95

 72 3.4 تولید کنندگان زیور آالت مصنوعی 91

 515 16.6 تولید کنندگان سیم بکسل و سیم خاردار و مفتولی ،زنجیر چرخ و  92

 137 12.3 تولید کنندگان شارژ انواع کپسول های محتوی گاز جوش کاری و بیمارستانی    93

 97 12.3 تولید کنندگان تولید کنندگان شمع روشنایی  94

 135 6.5 تولید کنندگان شیرینی ،گز و سوهان  95

 1676 23 تولید کنندگان ظروف و وسایل پالستیك،نایلون،مالمین 96

 57 3.4 عینك طبی و آفتابیتولید کنندگان  97

 87 5.2 تولید کنندگان فیتیله و فیتیله بافی 98

 927 22.5 تولید کنندگان قطعات دستگاه ها و ماشین های کامپیوتری و آزمایشگاهی 99

 271 22.5 تولید کنندگان قطعات الستیکی از قبیل واشر محافظ پایه مبل و درب 155

 352 95 تولید کنندگان قند شهری 151

 2634 22.5 تولید کنندگان کابل و سیم برق 152

 52 15.4 تولید کنندگان کارگاه های تولیدی انواع کفش 153

 1138 25 تولید کنندگان کاالی اسفنجی و پشم شیشه 154

 92 4.9 تولید کنندگان کاالی کشباف و تریکو 155

 248 15.4 تولید کنندگان کفش ماشینی 156

 1251 65 کنندگان کنسرو و کمپوت ،سس،مربا،رب گوجه فرنگیتولید  157

 133 14.6 تولیدکنندگان کوزه و گلدان های سفالی 158

 55 15.4 تولیدکنندگان کیف و ساك 159

 2951 17.4 تولید کنندگان گلهای تزیینی و درختچه 115

 85 7.1 تولید کنندگان گلهای مصنوعی 111

الکتریکی و سیم کشی و تابلوهای فشار قوی و تولید کنندگان لوازم  112

 ضعیف ترانسفورماتور

22.5 531 

 941 41 تولید کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 113
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تولیدکنندگان لوازم بهداشتی، ساختمانی از قبیل کاشی،شیر دوش  114

 حمام،سرامیك

36 3314 

آزمایشگاهی،جراحی و تولید کنندگان لوازم تناسب اندام و فیزیوتراپی و  115

 توموگرافی

22.5 561 

تولید کنندگان لوازم خانگی الکتریکی نفتی،گازی،از قبیل  116

 یخچال،فریزر،بخاری و کولر

22.5 3153 

 214 22.5 تولید کنندگان لوازم طبی آزمایشگاهی،دندانپزشکی،دارویی 117

 517 22.5 شیردوشتولید کنندگان لوازم کشاورزی صنعتی اتومبیل سمپاش  118

تولیدکنندگان لوازم نظافت منزل از قبیل جارو و خاك انداز برس های  119

 .…مویی و

12.4 78 

تولید کنندگان لوازم و قطعات یدکی ماشین آالت خیاطی کفاشی بافندگی  125

 و صنعتی

22.5 638 

 852 22.5 تولید کنندگان لوازم و قطعات انواع دستگاه های تهویه مطبوع و مشعل  121

تولید کنندگان لوازم و قطعات یدکی ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش و  122

 ماشین تراش

22.5 1268 

 387 22.5 آسانسورقطعات یدکی انواع جك و کمپرسور تولید کنندگان لوازم و  123

 3565 22.5 تولید کنندگان لوازم یدکی اتومبیل 124

 145 8.6 انواع موتور سیکلت و دوچرخهتولید کنندگان لوازم یدکی  125

 494 6.7 تولید کنندگان لوازم یدکی زودپز پلوپز گاز کولر پنکه آبگرمکن 126

 619 22.5 تولید کنندگان لوازم یدکی ماشین آالت صنعتی و کشاورزی 127

نایلونی مخصوص آب و برق و گاز  تولید کنندگان لوله پالستیکی 128

 فاضالبو

23 515 

تولید کنندگان ماشین های تهیه بستنی قهوه و برش مواد گوشتی چرخ  129

 گوشت و قهوه جوش

22.5 414 

 211 19 تولید کنندگان مبل بدون نمایشگاه 135

 4881 51 تولید کنندگان مرغداریها و پرورش ماکیان 131

 1136 32.4 تولیدکنندگان مشبك سازی های سوراخ دار و عاج دار 132
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 774 32.4 کنندگان مصنوعات فلزی اداری و خانگیتولید  133

 315 21.3 تولیدکنندگان مواد اولیه پالستیك 134

 297 16.5 تولیدکنندگان مواد و لوازم بهداشتی و پزشکی 135

تولید کنندگان موزاییك حوض و بلوك سیمانی مصالح سنگی ایرانی  136

 قطعات گچبری و نظایر آن

91 8544 

 649 12.7 تولیدکنندگان موکت و انواع کفپوش کاغذ دیواری و پرده کرکره 137

 471 22.5 تولیدکنندگان میخ لوال قفل و دستگیره 138

 83 15.6 تولیدکنندگان میزهای شیشه 139

 129 6.5 تولید کنندگان نبات و آبنبات و نقل 145

 1615 7.1 تولید کنندگان نخ کالف قرقره 141

 266 5.6 تولیدکنندگان نوشت افزار و لوازم التحریر و پوستر 142

 116 22.5 تولیدکنندگان وسایل و لوازم ایمنی آتش نشانی 143

 215 5.6 تولیدکنندگان وسایل بنایی و ساختمانی 144

 52 11.5 تولید کنندگان و عمده فروش آجیل و خشکبار 145

 1211 36.5 توزیع فرآورده های گوشتیتولید کنندگان و کارگاه های تهیه و  146
 

 1195 48 تولید کنندگان و موسسات پرورش ماهی خوراکی 147

 582 4.4 تولید کنندگان لوازم آرایشی و زیبایی و عطریات 148

 353 16.2 تهیه و توزیع کنندگان مواد گوشتی و راسته 149

 1462 8.6 جایگاههای اختصاصی و دولتی بنزین و فروش مواد سوختی 155

 856 32.4 جرثقیل ساز متحرك بزرگ و کوچك 151

 961 19 جعبه سازان انواع جعبه های چوبی و صندوق  152

 28 9.5 جگرکی 153

 213 5.6 جوشکاران ساختمان،اسکلت فلزی 154

 114 12.7 چاپ تریکو و پارچه 155

 614 5.2 چاپخانه دارای ماشین های مسطح رتاتیو افست 156

 569 5.2 چاپخانه های دارای ماشین های چاپ رول و رتاتیو 157

 35 11 چاقوسازان و شمشیر سازان 158
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 133 26.9 چلوکبابی ها و چلو خورشتی ها 159

 39 19 خراطان و سازندگان قالب های چوبی 165

 36 11 خرده شیشه ضایعات مواد بازیافتی و نظایر آن 161

 536 18 فرش و مبلمان و غیرهخشکشویی داخل اتومبیل و  162

 49 7 خشکشویی و لباسشویی 163

 42 6.5 خشکبار و آجیل فروش 164

 27 21 روشلبنیات  خواربار و 165

 36 7 خیاطی زنانه و مردانه،پرده دوز،لباس مبل،لحاف دوز و نظایر آن 166

 77 5.6 سیاردارندگان و اجاره دهندگان داربست های فلزی و موتورهای جوشکاری  167

 78 6.9 داروخانه،دراگ استور، داروساز 168

 74 6.7 درب کرکره ساز 169

 655 21 درمانگاه ها و کلینیك های درمانی 175

 111 19 درودگر نجاری،در ساز و پنجره ساز،مبل ساز،کابینت های چوبی و سلولزی 171

به عالوه  دفاتر خدمات اداری،مالی،فنی،نقشه کشی،اسناد رسمی،پلیس 172

 ،پیشخوان دولت،دارالترجمه و نظایر آن15

7.1 97 

 272 5.6 دفاتر خاکبرداری شن و ماسه و نظایر آن 173

 124 5.6 دفاتر خرید و فروش و اجاره فیلم های سینمایی اعم از ایرانی و خارجی 174
 

 116 5.8 دفاتر شرکت های تولیدی و تجاری 175

 9148 5.6 دفاتر فروش آجر سنتی 176
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 97 5.6 دفاتر فروش سنگهای ساختمان 177

 797 5.6 های آجر ماشینی و گچ پاکتیدفاتر فروش شرکت 178

 97 14.5 دفاتر کرایه دهندگان داربست فلزی 179

ساختمان و معدن دفاتر مهندسین مشاوره و مقاطعه کاران و پیمانکاران  185

 ...،تاسیسات و

5.6 178 

 112 5.2 ساز،تك جلد سازاندفتر ساز و کتاب  181

 89 5.2 دفتر ساز و کتاب ساز،سری ساز 182

 117 19 دکورسازان اعم از چوبی، فلزی و پالستیکی 183

 9 3 دکه داران و فروشندگان جراید داخلی 184

 21 5 دکه داران و فروشندگان جزء یخ مصنوعی 185

 78 5.8 دندانپزشکان 186

 58 5.8 دندانسازان تجربیدندانپزشکان تجربی  187

 42 6.8 دوخت فروشی اعم از مردانه زنانه بچه گانه 188

 1628 32.4 ذوب فلزات 189

 254 36.9 هارستوران 195

 1162 16.5 رنگرزی منسوجات 191

 91 19 روی کوب مبل و الك الکل کاری 192

 ریخته گری و سوهان کار،مفرغ فروش،قالب ساز،قطعات ساز،ماشین 193

 ساز،پمپ ساز

32.4 147 

 62 5.2 سازندگان انواع پاکت 194

 63 4 سازندگان تابلوهای نئون و پالستیك 195

 2311 19 سازندگان جعبه های چوبی مخصوص میوه 196

 29 5.2 سازندگان حکاکی و مهر الستیکی و پالك ساز 197

 133 6.7 سازندگان درب و پنجره آلومینیومی 198

 178 21 ساالمبو و زهتابی هاسازندگان  199

 57 11 سازندگان قفس پرندگان 255

 92 5.2 سازندگان کلیشه سیلك اسکرین  251

 51 22.5 سازندگان ماشین های اره و چوب بری و تیغ اره 252
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 396 6.7 سازندگان مصنوعات فلزی اداری و خانگی 253

 89 11 سازندگان و فروشندگان ظروف و لوازم سفالین 254

 76 6.3 سازندگان و فروشندگان مجسمه های تزیینی 255

 52 8 سازندگان و فروشندگان وسایل موسیقی سنتی 256

 39 6.7 سپر سازان و سازندگان ورشو آالت اتومبیل 257

 7141 14.5 سردخانه ها 258

 61 12.7 سری دوز پیراهن و لباس زیر 259

 75 12.7 سری دوز زنانه و مردانه 215

 17 8 سفیدگر و مس ساز و ظروف مسی 211

 134 46.1 سلف سرویس ها 212

 37 6.3 سمساری و امانت فروشی 213

 135 25 سنگ تراشان 214

 58 22 سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد پروتئینی 215

سیم کش ساختمان و فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی کابل فشار  216

 قوی و ضعیف

5.6 25 

 1865 73.7 سینما تئاتر تماشاخانه موزه نمایشگاه های هنری سیرك 217

 83 5.2 شابلون و مدلسازی 218

 9917 95.4 های وابسته به بنیاد ها و نهاد های مستقر در شهر هاهای دولتی و شرکتشرکت 219

 334 22.5 شرکت ها و تولید کنندگان ماشین آالت لوازم بسته بندی دارویی و غذایی 225

 1242 5.6 شرکت های اکتشاف استخراج و بهره برداری معادن 221

 367 14.5 شرکت های بسته بندی کاال و مواد غذایی و دارویی و نظایر آن 222

 228 8.5 ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تك شعبه ایشعب بانك 223

 545 5.8 شعب پخش دفاتر فروش گاز 224

 185 21.1 شعب پخش و عاملین فروش انواع سیگار و تنباکو 225

 48 21.5 شیشه گر و شیشه بر 226

 57 7.2 صرافی ها 227

 446 12.7 صندلی سازان مینی بوس و اتوبوس 228

 511 51 ضایعات 229
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 21 3.4 طال و جواهر فروش،زرگر،نقره،تسبیح،سجاده،ساعت و نظایر آن 235

 35 3.4 ظروف آشپزخانه از قبیل دیسك قابلمه کاردوچنگال پارچعمده فروش انواع  231

 94 6.9 عمده فروش فرش های ماشینی 232

 27 21.2 عمده فروش لوازم بهداشتی ساختمان از قبیل کاشی دستشویی سرامیك 233

 118 6.3 عمده فروش موکت و انواع کفپوش و کاغذ دیواری و پرده کرکره 234

خرازی و کادویی اسباب بازی انواع پوشاك دوخت و  عمده فروش اجناس 235

 بافته پتو روتختی روفرشی حوله الیاف و نخ پشم و کرك و نظایر آن

5.8 25 

عمده فروشان انواع اقالم مصرفی کارگاهی و ساختمانی از قبیل پیچ و  236

 لوال،لوازم الستیکی و پالستیکی،شیلنگ و نظایر آن

7 31 

 37 7.9 ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش ماشین تراش و دریل کمپرسورعمده فروش انواع  237

 231 11.4 عمده فروشان انواع چوب و تراورس و تخته و الوار و نئوپان،سه الیی و فیبر 238

عمده فروشان انواع دوربین و فیلم و پروژکتور و سایر لوازم عکاسی و  239

 فیلمبرداری

6.3 21 

 125 4.4 انواع دستمال کاغذیعمده فروشان  245

 125 5.4 عمده فروشان انواع رنگ و لوازم استخر  241

 618 6.8 عمده فروشان انواع روغن موتور ضد یخ اتومبیل و ماشین آالت 242

 16 3.4 عمده فروشان انواع ساعت 241

عمده فروشان انواع لوازم الکتریکی و سیم کشی و تابلوهای فشار قوی و  242

 ضعیف 

4 38 

 61 8.5 عمده فروشان انواع مواد غذایی 243

 19 4 عمده فروشان پاکت نایلونی 244

 26 5.2  عمده فروشان چرم و دباغی 245

 51 6.2 کاغذ و مقوا ،کتاب دفتر و عمده فروشان  246

 155 5.5 عمده فروشان کاالی اسفنجی و پشم شیشه 247

 33 6.8 پالستیکیعمده فروشان گالش و کفش های  248

 1641 6.8 عمده فروشان گل های مصنوعی و طبیعی 249

 32 7.6 عمده فروشان و کنف 255
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 31 7 عمده فروشان الستیك اتومبیل تراکتور موتور سیکلت و دوچرخه 251

 23 4.1 عمده فروشان لباس و پوشاك دوخته و سیسمونی 252

 36 5.2 الکترونیکیعمده فروشان لوازم الکتریکی و  253

 13 4.4 عمده فروشان لوازم آرایش و زیبایی و عطریات 254

 13 4.4 عمده فروشان لوازم بهداشتی مخصوص نوزاد 255

 99 7 عمده فروشان لوازم یدکی اتومبیل 256

 93 7.4 عمده فروشان لوازم یدکی ماشین آالت صنعتی و کشاورزی و جاده سازی 257

 95 6.3 ماشین های تحریرعمده فروشان  258

 54 6.3 عمده فروشان مس و قلع 259

 81 6.9 عمده فروشان مواد و لوازم بهداشتی و پزشکی 265

 17 5.5 عمده فروشان نوشت افزار و لوازم تحریر و پوستر 261

 37 6.3 فروش لوازم ایمنی آتش نشانی 262

 29 3.5 فتوکپی 263

 117 21.2 فروشندگان تزئینات سنگی 264

 56 8.4 فروشندگان فرش موکت جاجیم گلیم و نظایر آن 265

 86 11.4 فروشندگان محصوالت چوبی 266

 147 12 فرغون سازان چرخ دستی 267

 134 12 فروشگاه های بزرگ لباس  268

یاران  ،وین مارکت ،پدر ساالر ،جانبو ،های بزرگ نظیر افق کوروشفروشگاه 269

 فرهنگیان و نظایر آن ،شهروندرفاه ،دریان 

311 2615 

 37 5.9 فروشندگان ابزار صنعتی بادی از قبیل پیچ گوشتی دریل و مته 275

 37 6.3 فروشندگان اجاق های برقی و المنت و کرسی برقی 271

 21 2.7 فروشندگان اجناس خرازی و کادویی 272

 31 4 فروشندگان اسباب بازی 273

 56 6.5 پوستین و پوستین دوزفروشندگان البسه  274

 38 5.8 فروشندگان انواع ابزار آالت صنعتی 275

 39 7.9 فروشندگان البسه وسایل ورزشی 276
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 188 7.9 فروشندگان انواع اتومبیل و ماشین آالت صنعتی و کشاورزی و جاده سازی 277

 38 8.5 فروشندگان انواع ادویه جات 278

 51 5.9 روتختی حوله و انواع لحاف پشم شیشه و بالشفروشندگان انواع پتو و  279

 38 4.5 فروشندگان انواع پالستیك 285

 28 6.8 فروشندگان انواع پوشاك و البسه 281

 41 8.5 فروشندگان انواع ترشی و حلوا مربا آبلیمو سرکه و آبغوره 282

 24 4 فروشندگان انواع تلفن آیفون اف اف و نظایر آن 283

 38 6.3 فروشندگان انواع چینی و بلور و آینه و شمعدان و لوستر 284

 51 6.3 فروشندگان انواع دستگاههای تصفیه آب و فاضالب 285

 28 6.5 فروشندگان انواع دستمال کاغذی 286

 45 5.4 فروشندگان انواع دوچرخه و موتور سیکلت 287

 15 11 فروشندگان انواع شکالت و تافی و بیسکویت 288

 111 5 فروشندگان انواع فلزات از قبیل ورشو برنج و برنز 289

 111 11 فروشندگان انواع کارتن کاغذ مقوا تتراپك و نظایر آن 295

 36 6.8 فروشندگان انواع لباس و پوشاك دوخته بافتنی و سیسمونی 291

 111 7.9 فروشندگان انواع لوازم کشاورزی و صنعتی از قبیل شیردوش و سمپاش 292

 111 5.3 فروشندگان انواع لوله پالستیکی نایلونی مخصوص آب و برق و گاز و فاضالب 293

 33 4.9 فروشندگان انواع مشمع پالستیك نایلون نایلکس و غیره 294

 19 5.4 فروشندگان انواع واکس اسفنجی و پولیش 295

 87 5.3 و لوله های فلزی و گالوانیزه فروشندگان آهن از قبیل پروفایل و سپنتا و ناودانی و میلگرد 296

 83 7.9 فروشندگان باسکول و ترازوی بزرگ 297

 28 12 فروشندگان باطری 298

 31 2.4 فروشندگان پارچه بزازی 299

 32 4.5 فروشندگان پاکت پالستیکی و نایلون و نایلکس 355

 45 8 فروشندگان پرندگان تزیینی 351

 31 6.9 پنبه و نظایر آنو فروشندگان پشم و کرك، پر مرغ و طیور  352

 28 6.5 فروشندگان پودر و مایعات ظرفشویی و لباسشویی 353
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 48 8.5 فروشندگان پودر و مفتول های جوشکاری و کار بیت 354

 68 6.7 فروشندگان پوشال کولر 355

 32 7.9 فروشندگان پیچ و مهره و واشر 356

 64 3 فروشندگان جراید 357

 21 6.5 چای فروش 358

 44 7.9 و جاده سازی  فروشندگان جزء لوازم یدکی ماشین آالت صنعتی و کشاورزی 359

 33 4.5 فروشندگان جعبه های مقوایی مخصوص شیرینی و کفاشی 315

 17 5.9 فروشندگان جوراب و زیرپوش و نظایر آن 311

 29 5.5 و زیگزال دوز فروشندگان کشباف حوله پتو 312

 43 12 فروشندگان چادر و خیمه و سایبان روکش کولر 313

 39 6.8 فروشندگان چرم و دباغی 314

 42 5 فروشندگان چسب 315

 187 11 فروشندگان چوب الوار و تخته سالحی و فیبرو تراورس نئوپان و فرمیکا 316

 31 7.1 ندگان حصیر بافی و حصیر فروشیفروش 317

 83 7.4 فروشندگان خوراك دام و طیور 318

 28 6.9 فروشندگان داروهای سنتی و گیاهی 319

 63 11.5 فروشندگان دربهای پیش ساخته 325

 41 7.4 فروشندگان دستکش لباس کاله و عینك ایمنی و آتش نشانی غواصی و نظایر آن 321

 45 5.2 فنکویل شوفاژ ارکاندیشن فروشندگان دستگاه های تهویه مطبوع ازقبیل دیگ بخار چیلر 322

 21 2.7 فروشندگان دکمه فروشی سنگ دوزی دکمه منگنه 323

 34 5.2 هافروشندگان دوربین فیلمبرداری و پروژکتور و لوازم عکاسی و عکاسان فتو آماتور 324

 223 12.2 فروشندگان زغال سنگ و زغال چوب 325

 24 7.8 تعمیرکاران آنهافروشندگان رادیو ضبط اتومبیل و  326

 38 5.4 فروشندگان رنگ بتونه ماستیك و نظایر آن 327

 93 7 فروشندگان روغن موتور ضد یخ ماشین آالت 328

 31 6.3 فروشندگان چراغ های خوراك پزی فانوس چراغ توری المپا 329
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 45 3.7 فروشندگان سموم دفع آفات نباتی و کود شیمیایی و داروهای دامی 335

 1651 5.4 فروشندگان سنگ و کاغذ و سمباده و نظایر آن 331

 34 15.5 فروشندگان سوسیس کالباس همبرگر پیتزا و انواع ساالد و غذاهای آماده 332

 121 7.9 فروشندگان سیم بکسل و غیره 333

 65 12 فروشندگان انواع ابزارآالت 334

 43 21.5 فروشندگان شیشه اتومبیل 335

 33 6.3 فروشندگان شمع روشنایی و تزئینی 336

 25 6.5 فروشندگان صفحه کالچ و دیسك و لنت ترمز اتومبیل 337

 38 4.5 فروشندگان طناب و ریسمان پالستیکی و نایلونی نخی 338

 34 4.5 فروشندگان ظروف رویی و آلومینیومی 339

 33 5.3 فروشندگان ظروف ورشو استیل و برنج 345

 41 5.3 فروشندگان ظروف وسایل پالستیك نایلون و مالمین 341

 33 3.4 فروشندگان عینك آفتابی و طبی 342

 33 11 و فرمان فروشندگان فرش داخل اتومبیل و روکش صندلی 343

 72 8.9 فروشندگان فرش های ماشینی 344

 59 11.5 فروشندگان انواع فیلتر اتومبیل 345

 46 4 دستگاه ها و ماشین های کامپیوتری و آزمایشگاهیفروشندگان قطعات و  346

 31 6.5 فروشندگان قهوه و کاکائو 347

 27 5.5 فروشندگان کابل و سیم 348

 51 4.5 فروشندگان کارتون کاغذ و مقوا 349

 71 21.2 فروشندگان کاالهای اسفنجی و پشم شیشه 355

 43 5.5 فروشندگان کاالی کشباف و تریکو و کاموا 351

 56 5.5 فروشندگان کتاب 352

 26 6.8 فروشندگان کیف و ساك و چمدان و کفش بچه گانه 353

 23 6.5 و چکمه الستیکی و نظایر آن لشفروشندگان گا 354

 41 8 فروشندگان گل طبیعی و مصنوعی 355

 39 16.2 فروشندگان گوشت گاوی و گوسفندی 356

 87 4.5 فروشندگان گونی و کنف 357
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 45 7 فروشندگان الستیك اتومبیل تراکتور موتور سیکلت دوچرخه 358

 22 4.4 فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی و زیبایی و عطریات 365

 422 65 فروشندگان لوازم اسقاطی و دست دوم ساختمان از قبیل درب و پنجره 361

 25 5.5 فروشندگان لوازم مخصوص نوزاد 362

 135 5.8 فیزیوتراپی و آزمایشگاهی جراحی و توموگرافیفروشندگان لوازم  363

 54 6.3 هفروشندگان لوازم خانگی از قبیل یخچال فریزر جاروبرقی و غیر 364

 37 4.5 از قبیل پارچ و لیوان،کاسه،بشقاب و دیس و کارد و... فروشندگان لوازم آشپزخانه 365

 18 2.7 فروشندگان لوازم خیاطی از قبیل نخ زیپ 366

 31 5.8 فروشندگان لوازم صید ماهی و شکار 367

 61 5.5 فروشندگان لوازم طبی و ازمایشگاهی دندانپزشکی داروسازی 368

 68 7.4 فروشندگان لوازم مرغداری و دامداری 369

 42 4.5 های موی سیم ظرفشوییفروشندگان لوازم نظافت منزل از قبیل جارو خاك انداز برس 375

 45 7 لوازم و قطعات یدکی ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش و ماشین تراشفروشندگان  371

 48 6 فروشندگان لوازم و قطعات یدکی انواع جك کمپرسور  و آسانسور 372

 52 5.5 فروشندگان لوازم و قطعات یدکی دستگاه های تهویه مطبوع و مشعل های حرارتی  373

 229 5.5 ماشین آالت خیاطی و کفاشی بافندگی و صنعتیفروشندگان لوازم و قطعات یدکی  374

 74 4 فروشندگان لوازم ماشین آالت مهندسی و نقشه برداری و نقشه کشی 375

 37 7 فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل 376

 27 3.5 فروشندگان لوازم یدکی رادیو و تلویزیون و نظایر آن 377

 31 8 و دوچرخهفروشندگان لوازم یدکی موتور سیکلت  378

 93 7 فروشندگان ماشین آالت و لوازم چاپ 379

 51 7 فروشندگان ماشین های بافندگی و چرخهای خیاطی خانگی و صنعتی 385

 61 8 فروشندگان ماشینهای حساب و تحلیل فتوکپی و زیراکس 381

 34 16.2 فروشندگان مرغ و ماهی و تخم مرغ 382

 248 21 فروشندگان مصالح ساختمانی از قبیل گرچه سنتی آهك سیمان  383

 65 5 فروشندگان مصنوعات فلزی 384

 29 4.5 فروشندگان مواد اولیه پالستیك 385

 57 4 فروشندگان مواد و لوازم پزشکی و بهداشتی 386
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 46 8 فروشندگان موکت و کفپوش کاغذ دیواری پرده کرکره 387

 41 5.4 میخ لوال قفل و دستگیرهفروشندگان  388

 35 27.2 فروشندگان میوه و سبزی مغازه ها 389

 66 7 خشکه پزی پزی و فروشندگان نانوایان سنتی و سفید 395

 52 4 فروشندگان کالف قرقره 391

 28 5 فروشندگان نوشت افزار و لوازم تحریر  392

 32 8.1 فروشندگان و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت 393

 121 8 فروشندگان و تولیدکنندگان نان ماشینی 394

 58 8.5 فروشندگان وسایل بهداشت ساختمان توالت فرنگی و غیره 395

 37 6 فروشندگان انواع وسایل صوتی و تصویری 396

 47 5.5 فروشندگان وسایل بنایی و ساختمانی 397

 58 6.3 فروشندگان وسایل و لوازم ایمنی آتش نشانی 398

 63 6.8 کفش فروشان 399

 44 6.6 فروش و کرایه لباس عروس 455

 53 7.5 قاب سازان چوبی خاتم کاران منبت کاران و مینا کاران 451

 112 11 قنادی ها و کارگاههای شیرینی 452

 96 15 قهوه خانه و چایخانه 453

 238 5 به بورسکارگزاران بورس سبدگردان تامین سرمایه و فعالیت های مربوط  454

 111 25.1 کابینت سازان آشپزخانه 455

 17375 89 کارخانجات تولید آرد 456

 314 4.9 کارگاه های پارچه بافی دستی و جوال 457

 241 19 کارگاه چوب بری 458

 Wi Sa نوع فعالیت ردیف

 789 21 کارگاههای قالیشویی 459

 41 37.2 کارگاه های سبزی خرد کنی 415

 318 13.6 کارواش 411

 117 15 کاشی ساز 412
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 153 13.6 کافه قنادی ها 413

 49 15 کبابی و حلیم پزی آش فروشی لبو فروشی شیربرنج و فرنی  414

 866 5.8 کتابسرا فرهنگسراها 415

 55 11 کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرایی عالمت و حجله  416

 858 7.2 جرثقیل و ماشین آالتکرایه دهندگان کامیون کمپرسی  417

 21 5 کلوپ های بازی و ویدئو 418

 42 22.8 کله پزی و سیرابی فروش 419

 12 4 کلید سازی و تعمیر قفل و شیشه باالبر اعم از اتومبیل و منازل 425

 39 22.5 کمك فنر سازان اتومبیل 421

 457 12 گرمابه ها 422

 49 2.7 گلدوزی گلسازی و ملیله دوزی 423

 68 16 البراتوارهای دندانسازی 424

 41 21 لبنیات فروش 425

 24 5 لوله کشی ساختمان آب و فاضالب و گاز 426

 121 5 لیتوگراف و گراورساز آن 427

 336 11 و..موسیقی  ،کنکور،حسابداری  ،آموزشگاه ماشین نویسیکلیه آموزشگاهها از قبیل   428

 395 11 کودك هامدارس پیش دبستان مهد  429

 1147 14 مراکز خصوصی تعلیم ورزش های رزمی 435

 111 5.2 مراکز مجاز توزیع و تکثیر نوارهای ویدیو 431

 76 5.8 مطب پزشکان عمومی 432

 111 5.8 مطب و کلینیك های دامپزشکی 433

 Wi Sa نوع فعالیت ردیف

 52 5.8 مطب های مامایی که لیسانس مامایی دارند 434

 28 5.2 مغازه های فتوکپی تایپ و نظایر آن 435

 112 5.8 موسسات تبلیغاتی و آگهی تجاری 436

 191 5.2 موسسات چاپ و فتوکپی زیراکس و حروف چینی 437

 281 5.8 موسسات حفاری چاه های عمیق و نیمه عمیق 438

 83 14.5عایق موسسات خدماتی منزل از قبیل لوله بازکنی و تنظیفات تخلیه چاه و  439
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 (217227زباله): درآمد حاصل ازفروش جمع آوری  72اده م

درآمد حاصل از فروش جمع آوری زباله که در طرح جامع مطالعات پسماند تایید و تصویب شده است و  اجرای پروژه جمع آوری 

زباله های خشک با مشارکت بخش خصوصی صورت می پذیرد و درآمد های مربوطه نیز توسط کارگروه تخصصی تعیین و تصویب 

 خواهد گردید . 

در تصویب مطالعات پسماند و نحوه فروش زباله های خشک درخواست متقاضیان برای تفکیک در محل دفن با  در صورت تأخیر

 کارشناسی موضوع انجام خواهد شد.

 تبصره : هر اقدامی با کسب مجوز الزم از شورای اسالمی شهر امکان پذیر خواهد بود.     

 کاری و ایزوله

 115 14 موسسات امور پستی از قبیل تیپاکس 445

 63 4.5 عکس و غیره و  موسسات طراحی آرم 441

 225 25 موسسات ماساژ طبی و تناسب اندام و نظایر آن 442

 663 5.6 هاها و مرغداریمشاوره امور دامداری 443

 171 5.2 انتشارات هاموسسات چاپ نشریات و مطبوعات  444

 91 19 نجاری خراطی پرسکاری نجاری 445

 783 19.5 نخ ریسان 446

 23 8.9 نقاش ساختمان 447

 161 11 نمایشگاه اتومبیل 448

 141 11 نمایشگاه مبل 449

 91 11 نمایشگاه البسه و مبلمان کودك 455

 9231 31 نمایشگاههای صنعتی بازرگانی و کشاورزی 451

 133 7 نمایندگی ها و عاملین شعبات دفاتر فروش بلیط و بارنامه 452

 172 5 وارد کنندگان و صادرکنندگان کاالی مجاز 453

 58 12 واشر بر 454

 4228 111 هاهتل 455

 5619 37 تولید کنندگان لوازم و قطعات الکتریکی و الکترونیکی 456
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 (217297فرآورده های کشاورزی ) : عوارض و بهای خدمات ساماندهی مشاغل شهری و 71ماده 

 استناد قانونی :

قانون تشکيالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  71ماده  16براساس اختيار عوارض محلی مطابق بند

با تفویض اختيار اصالحات بعدی بر عهده شوراهای محترم اسالمی شهرها ،بندهای  1/3/1375انتخاب شهرداران مصوب 

 پيشنهاد داده می شود:ذیل 

 :قانون شهرداریها  77ماده  17تعرفه عوارض و بهای خدمات حاصل از کميسيون بند  الف(

اماکنی که در اجرای تصميمات کميسيون های مربوطه  2299به صورت قانونی از ابتدای سال  بهای خدمات جهت فک پلمپ

 می گردند پلمپ

 ردیف شرح عوارض پرداختی)ریال( استناد قانونی

بدون ) 02واحد هاي صنفی با اخطار كميته بدوي بند  پلمپ - 55ماده  02بند 

 (دریافت وجه

1 

 0 قانونی براي بار اول پلمپبهاي خدمات جهت فک  ریال  222/152 55ماده  02بند 

 3 قانونی براي بار دوم پلمپبهاي خدمات جهت فک  ریال 222/222/3 55ماده  02بند 

 ریال  222/522/7 55ماده  02بند 

بعالوه ارجاع پرونده متخلف جهت اجراي 

 قانون به مراجع قضایی

 4 قانونی براي بار سوم پلمپبهاي خدمات جهت فک 

 

 

هزار تومان( از  65ریال)معادل  555/655عالوه بر عوارض مندرج در جدول فوق، تعرفه مهر و پلمپ واحدها به میزان  :1تبصره 

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سقز واریز می گردد.متخلف اخذ و به حساب 

ه در صدور پروانه های جدید که عبارت) غیر از مشاغل مزاحم( در آن قید شده است اگر مالک به هر دلیل نسبت به بهر :2تبصره 

فلی و ... به مشاغل مزاحم و آالینده اقدام نماید، شهرداری برداری یا واگذاری ملک خود با هر نوع کاربری به صورت اجاره، رهن، سرق

نیز وظیفه  25برابر عوارض صنفی از ملک مورد نظر دریافت نماید. بدیهی است کمیسیون بند  45می تواند بهای خدماتی معادل 

 خود را در خصوص ممانعت از فعالیت شغل مزاحم و آالینده انجام خواهد داد.

برابر  4,0در صورت تکرار واگذاری واحدهای تجاری یا غیر تجاری به مشاغل مزاحم و آالینده، بهای خدمات برای بار دوم  :3تبصره 

 برابر تعرفه های یاد شده تعیین و از متخلف دریافت می شود 2و برای بار سوم 

هیات محترم  35/57/4396م شهری مصوب مشاغل مزاحم و آالینده براساس آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاح:4تبصره 

 وزیران،تعیین می شوند.

 درصد افزایش خواهد یافت 25تعرفه های یاد شده در ابتدای هر سال  :5تبصره 

 

 



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
133 

 

 :وانتی های ميوه فروشو  دستفروشانتعرفه عوارض و بهای خدمات حاصل از ساماندهی  تبصره ب(

قانون اساسی در خصوص مالکیت شهرداری ها بر معابر عمومی و تبصره  15برابر اصل قانون شهرداری ها و  96ماده  6برابر تبصره 

قانون  344و  358قانون شهرداری ها موضوع جلوگیری و مقابله شهرداری ها با سد معبر عمومی  و برابر مواد  00یک بند ماده 

 داول ذیل پیشنهاد می گردد:مدنی در خصوص اخذ اجرت المثل به ازای خسارت وارده و یا غصب و تصرف ملک ج

 بهای خدمات ترخيص اموال توقيف شده و سد معبر دستفروشان
 (ریالپرداختی) جریمه شرح ردیف

 تذكر و تعهد كتبی  بار اول 1

 ریال جهت ترخيص  052222ریال جریمه+ 222/402 بار دوم 0

 معرفی به مراجع قضایی  بار سوم 3

 

 توقيفی وانت های ميوه فروش بهای خدمات ترخيص اموال و خودرو

 (ریالپرداختی) جریمه شرح ردیف

 صدور اخظار كتبی  بار اول 1

 معرفی به مراجع قضایی و توقيف خودرو  بار دوم 0

 

بدیهی است اخذ عوارض توسط شهرداری ها بر اساس فیش صادره از سازمان و به حساب سازمان ساماندهی مشاغل : 1تبصره 

 روز بازارها صورت خواهد پذیرفتبه منظور برپایی  

 ج(خدمات ناشی از اجرای نمایشگاه و روز بازارها و هفته بازارها:

 ( تعرفه عوارض و بهای خدمات ناشی از اجرای نمایشگاه و روز بازارها و هفته بازارها:2-ج

خرید و فروش و تهیه ارزاق مورد نیاز موضوع ساخت اماکن مورد نیاز شهر و میادین عمومی برای  00ذیل ماده  24و  48برابر بند 

 شهروندان و همچنین محل های توقف وسائط نقلیه و غیره موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

عوارض روز بازارها و شب بازارها و هفته بازارهای ایجاد شده به ازای هر مترمربع در راستای طرح ساماندهی دستفروشان  .4

 بودد خواهبه صورت روزانه ریال  555/25مبلغ

به صورت روزانه از هر غرفه دار اخذ و به حساب سازمان واریز ریال  555/425به مبلغ به ازای هر غرفه  بانوانعوارض روز بازار  .2

  خواهد گردید.

بدیهی است شهرداری از طریق بانوان دارای تشکل های مردمی ذیربط و دارای تاییدیه مراجع ذیصالح اقدام به کنترل و  :1تبصره 

 یت بازار خواهد نمود.مدیر
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( تعرفه عوارض و بهای خدمات ناشی از اجرای نمایشگاه و روز بازارها و هفته بازارهادر 1-ج

 سطوح فضای سبز سطح شهر :

 عوارض)ریال( شرح عوارض ردیف

عوارض برگزاری نمایشگاه در پارکها و اراضی فضای سبز در محدوده  2

 قانونی شهر)فضای مفيد(

 777/277هر مترمربع

عوارض برگزاری نمایشگاه در پارکها و اراضی فضای سبز در محدوده  1

 قانونی شهر)فضای اشغال شده یا محوطه مربوطه(

 777/37هر مترمربع

 777/77 عوارض ورودی و پارك خودرو)پارك مسافر( 2

 777/177 عوارض اسکان شبانه)پارك مسافر( 2

 

دهک پایین اقتصادی جامعه،هیچ گونه عوارضی از غرفه های تنظیم بازار ویژه ایام  :در جهت رفاه حال شهروندان،باالخص4تبصره 

 مناسبتی سال که توسط مدیرید جهاد کشاورزی شهرستان اجرا می گردد اخذ نخواهد شد.

روز خواهد  4ریال به ازای هر مترمربع فضای مفید و تنها به مدت  555/35:عوارض راه اندازی بازارهای مقطعی به میزان  2تبصره 

 بود.

روز است و در صورت تمدید ،مابه التفاوت آن به میزان روز اخذ خواهد گردید.در صورتی  40: مدت برگزاری نمایشگاهها 3تبصره 

 روز محاسبه می گردد. 40لغ اجاره بصورت روز باشد میزان محاسبه مب 40که درخواست برپایی نمایشگاه برای مدت زمان کمتر از 

:در نمایشگاه صنایع دستی بومی که در جهت ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی در استان برگزار می گردد میزان عوارض به 1تبصره 

 ازای هر متر مربع فضای مفید اخذ گردد،اما فضای اشغال شده)محوطه مربوطه(بصورت رایگان می باشد.

نمایشگاه های سط  شهر در اراضی با کاربری فضای سبز و وصول درآمد آن به عهده سازمان سیما،منظر و :صدور مجوز 0تبصره

 و با تایید شورای اسالمی شهر می باشد. فضای سبز شهری)در زمان تشکیل این سازمان(

 .استاستعالم از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی الزامی : برای برگزاری نمایشگاه ها  6تبصره 

 تعرفه عوارض و بهای خدمات از محل برگزاری بازارچه های ثابت محلی بصورت روزانه : د(

 با ارائه قیمت کارشناسی وتصویب شورای اسالمی شهر 

در جهت رفاه حال شهروندان، باالخص دهک پایین اقتصادی جامعه، هیچ گونه عوارضی از غرفه های تنظیم بازار ویژه  :1تبصره 

 ایام مناسبتی سال که توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اجرا می گردد اخذ نخواهد شد.

روز  4د و تنها به مدت ر مترمربع فضای مفیریال به ازای ه 555/05عوارض راه اندازی بازارهای مقطعی به میزان  :2تبصره 

 خواهد بود
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 (227277)درآمدحاصل از واحدهای خدماتی - : درآمد کشتارگاه  72ماده 
 ب  هر راس دام در کشتارگاه  و حمل الشه ، به شرح جدول زیر تعیین و وصول میگردد  :عوارض ذ

 ريال  مي باشد 111/011ريال دام سبك و دام سنگين  111/111تبصره: هزينه حمل هر الشه 

 مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دامپزشکی میباشد .  92نرخهای پیشنهادی بدون احتساب 

شهرداری می تواند وصول این عوارض را از طریق برگزاری آگهی مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. :  4تبصره

بدیهی است پیمانکار مربوطه موظف به رعایت  مفاد جدول فوق در وصول عوارض بوده و ضمن سپردن ضمانت نامه بانکی به 

 معتبر به ودیعه بگذارد . شهرداری ، به ازاء درآمد هر ماه یک فقره چک کارمندی 

عوارض ذب  و حمل )ردیف  02: در صورت واگذاری حمل الشه به مرجعیت بخش خصوصی هزینه حمل هر الشه 2تبصره 

 (میباشد.2و4

 در صورت عدم تایید دامپزشک مستقر در کشتارگاه هیچ هزینه ای اخذ نخواهد شد. :کشتارهای اضطراری:3تبصره 

 

 

 

 

 شرح ردیف

با  99نرخ مصوب سال 

درصد ماليات و 9احتساب 

 هزینه دامپزشکیبدون 

 نرخ توافقی با اتحادیه

 9قصابان سقز با احتساب 

 درصد

 ماليات و عوارض دامپزشکی

نرخ پيشنهادی برای سال 

درصد  9بدون احتساب  1411

ماليات بر ارزش ازوده و 

 عوارض دامپزشکی

1 

عوارض ذب  و حمل الشه 

های دام سنگین)گاو و 

 گوساله(

 ریال 111/991/1 ریال 111/211/2 ریال811/438/1

2 

عوارض ذب  و حمل الشه 

 های دام سبک )گوسفند و

 بز(

 ریال 111/331 ریال 111/371 ریال 211/315

3 

کرایه اصطبل های جدید 

نگه داری دام،انبار علوفه و 

 چرم به صورت ماهیانه

 ریال 111/211/2 ریال 111/211/2 ریال 111/111/2

 نرخ مصوب )ریال( )ریال(99نرخ مصوب سال  م(وزن الشه)کيلوگر شرح ردیف

 777/777/2 777/977  277-77 دام سنگين)گاو و گوساله(  2

 777/277/2 777/277/2  177-277 دام سنگين)گاو و گوساله(  1

 777/377/2 777/777/2  777-177 دام سنگين)گاو و گوساله(  2

 777/777/1 777/777/1 به باال  777 دام سنگين)گاو و گوساله(  2

 777/177 777/177 به ازای هر راس دام سبک)بزو گوسفند(  7



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
136 

 

 ( 227277: عوارض ميادین دوآب ) 72ماده 

عوارض ورودی  دام به میدان دوآب ) احشام ( و همچنین عوارض توزین به شرح جدول زیر تعیین و وصول 

 میگردد  :

 عوارض متعلقه)ریال( شاارح ردیف

 دام ورودی 2
 777/27 گاو  و  گوساله

 777/27 گوسفند و  بز

 توزین دام 1
 777/27 گاو  و  گوساله

 777/27 گوسفند و  بز

 

تبصره  :  شهرداری می تواند وصول این عوارض را با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. 

موظف به رعایت  مفاد جدول فوق در وصول عوارض بوده و ضمن سپردن ضمانت نامه بانکی به  بدیهی است پیمانکار مربوطه

 .شهرداری ، به ازاء درآمد هر ماه یک فقره چک کارمندی معتبر به ودیعه بگذارد

 

 (227272: حق ورود به تاسيسات شهرداری ) 77ماده 

 مال االجاره ساختمان و تاسيسات شهرداری

 

 ميدان ميوه و تره بار شهرداری :حق ورودی به 

 مبلغ )ریال( شاارح ردیف
 777/27 سواری شخصی و و دامپر ورودی سه چرخه  2
 777/17 وانت ورودی  1
 777/27 تن(7-1)  حامل بار و کاميونت نيسانورودی  2
 777/37 تن  7تا ورودی کاميون  2
 777/37 تن  27تا  7کاميون  7

 777/217 تن به باال  27کاميون  3

 : شهرداری مکلف است عوارض مشروحه جداول فوق را از طریق مزایده به پیمانکار بخش خصوصی واگذار نماید. 4تبصره 

 : قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.  2تبصره
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: هرگونه تخفیف و بخشودگی در پرداخت اجاره بها توسط برنده مزایده وفق قرارداد به دالیلی همچون رکود، نوسان  3تبصره 

 بازار و یا موضوعات دیگر ممنوع است و شهرداری مکلف است این تبصره را در متن آگهی فراخوان عمومی درج نماید.

 شب اول ده درصد مبالغ جدول فوق وصول گردد. : به ازای هر شب توقف در پارکینگ مازاد بر  1تبصره 

: زمینها و امالک شهر که در اختیار شهرداری می باشد بسته به نیاز، شهرداری می تواند بصورت پارکینگ احداث و به  0تبصره 

 ریال وصول و به حساب درآمد عمومی شهرداری واریز نماید. 555/0ازای هر ساعت 

 ( 217273ورستان ): درآمد غسالخانه و گ 73ماده 

 قیمت)ريال( شرح خدمات رديف

 777/777/1 حفر یک دهنه قبر با احتساب حقوق و مزایا یک نفر 2

 777/777/1 ریال 777/227عدد دال بتنی برای دفن هر نفر هر عدد  9 1

 777/777/1 تهيه ملزومات کفن و دفن شامل پارچه کفن ،ليف،حوله،صابون ،شامپو و..برای هر نفر 2

سيستم گرمایشی جهت تغسل جنازه که در تمام فصول سال روشن و فعال بوده ماهيانه  2

 777/777/37ليتر برآورد شده حدود  777/17ليتر که جمعاً در سال  777/1حدود 

 ریال

 ریال 777/77براساس تعداد متوفيان در سال 

  هزینه آب،برق مصرفی و موارد غير قابل پيش بينی 7

 هزار تومان می باشد. 777/377کفن و دفن به صورت تقریبی جمع کل هزینه  

 2277وصولی برای هزینه کفن و دفن در سال  

 ریال777/777/2سال به باال                                                                                      27بزرگسال از  

 ریال777/777/1                                                                                      سال                     27تا  7از  

 

از پرداخت سال  0و افراد زیر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ) کمیته امداد ، بهزیستی ، سرای سالمندان و بنیاد شهید ( 

 (.معاف می باشندعوارضات کفن و دفن پرداخت از آنان و بستگان درجه یک )کارمندان شهرداریمعاف خواهند بود . هزینه 

درصد از کل هزینه اخذ شده سهم شهرداری وصول 35در اخذ هزینه از شرکت های خدماتی ویژه حمل اجساد در صورت تاسیس 

 گردد.

اموات در آرماستان شهدا در الیحه با توجه به ممنوعیت دفن اموات در آرمستان شهداء در صورت اخذ مجوزهای الزم جهت دفن 

 ریال( پیشنهاد میگردد. 555/555/25) 4155سال  درآمدی

 توضی : هزینه حفاری قبر به عهده ، و به وظیفه خانواده متوفی می باشد.

 محاسبه شده است.بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده  باال  قیمتهای پیشنهادی
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 (217271: درآمد پارکها ) 77ماده 

درآمد های وصولی از تأ سیسات داخل پارک های سط  شهر بشرح زیر تعیین می گردد . الزم به توضی  است که کلیه درآمد های 

 پارکها اعم ازدرآمد شهربازی و  اجاره  تأ سیسات در این کد درآمدی ثبت خواهد گردید :

 شهر بازی :  

 نرخ بلیط های دستگاه های فعلی مستقر در پارکهای الله و کوثر بشرح جدول صفحه بعد تعیین می گردد : 

 )لایر( مصوببهاء بلیط  مدت زمان بازی نام دستگاه ردیف

 370777 دور 2 کارتينگ 2

 2270777 دقيقه 7

 770777 دقيقه 27 یوروبانجی 1

 270777 دقيقه 27 ترامپولين/جامپينگ 2

 270777 دقيقه 7 هليکوپتر 2

 270777 دقيقه 27 قطار کودك 7

 770777 هر دور رفت و برگشت منوریل 3

 270777 دقيقه7 تاب زنجيری 7

 770777 دقيقه 7 سورتمه 3

 770777 دقيقه 27 کشتی صبا 9

 770777 دقيقه 27 چرخ و فلک 27

دقيقه 7 شاتلو )یو( 22  770777 

دقيقه 27 استخر توپ 21  270777 

دقيقه 27 قلعه بادی 22  270777 

دقيقه 27 ماشين شارژی 22  270777 

دقيقه 27 قایق کودك 27  270777 

 770777 دقيقه 27 ماشين برقی 23

 770777 دقيقه 7 سالتو 27

 770777 دقيقه 7 صندلی پرنده 23

 770777 دقيقه 7 توپ جادویی 29

 270777 دقيقه با کفش شخصی 77 اسکيت 23

 270777 دقيقه با کفش کرایه ای 77

 170777 ساعت 2 پارکينگ سواری 29

 270777 هر ساعت اضافه

 770777 *** توقف شبانه خودرو 17

 2770777 *** چادر خانواده 12

 

 



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
139 

 

 ( 227173: جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ) 73ماده 

های اجرای فضای سبز ، در صورت قطع هرگونه درخت ونهال در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه 

 جریمه ای بشرح جدول زیرتعیین و وصول میگردد :

 محيط بُن درخت شاارح ردیف
جریمه هر سانتی 

 متر)ریال(

 قطع درخت با مجوز 2
 777/177 سانتي متر 15تا 

 777/277 سانتي متر 15بيش از 

 قطع درخت بدون مجوز 1
 777/377 مترسانتي  15تا 

 777/377 سانتي متر 15بيش از 

 777/777/2 به ازاي هر متر مربع تخريب )اعم از چمن، درختچه و گل فصلي( فضاهای سبز شهر  تخریب  2

 

 مبلغ جدول فوق محاسبه و وصول میگردد. 652:جهت باغها و درختان واقع در ملک خصوصی اشخاص  4تبصره

: در صورت تصادف وسایل نقلیه با اشجار و درختان معابر سط  شهر پس از معرفی راهنمایی و رانندگی بر اساس بند 2تبصره 

 دوم محاسبه گردد. 

:اداراتی چون اداره برق و ... که جهت رفع مشکل تداخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن  3تبصره 

  برابر جدول مربوط به قطع اشجار را پرداخت نمایند. 0فرم و شکل تاج درختان می شوند، می بایست 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال تخلف و قطع اشجار نسبت به پرداخت جریمه حاصل از قطع اشجار اقدام  :1تبصره 

 وصول می گردد. ننمایند کلیه جرائم بر اساس تعرفه جدید سال مراجعه محاسبه و

 

 (217277:درآمد حاصل از فروش گل و گياه و سایرمحصوالت) 79اده م

 عمده گل و گیاه  و محصوالت تولیدی گلخانه های  شهرداری بشرح جدول زیر تعیین می گردد :درآمد های حاصل از فروش 

 قيمت  )ریال( نوع محصول ردیف
 2170777 بوته گل رز 2
 270777 بوته تِرِوِن 1
 370777 بوته زرشک 2
 2770777 بوته بداغ 2
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 370777 بوته یاس زرد 7
 370777 بوته به ژاپنی 3
 370777 پيراکانتابوته  7
 970777 بوته گل محمدی 3
 270777 بوته پيچ امين الدوله 9
 370777 بوته پيچ اناری 27
 770777 بوته ارغوان 22
 2270777 جعبه گل بنفشه )جعبه ای( 21
 2270777 جعبه گل اطلسی )جعبه ای( 22
 2270777 جعبه گل جعفری )جعبه ای( 22
 2270777 گل ميمون )جعبه ای( 27

 

تعرفه عوارض و بهای خدمات ناشی از اجرای فضای سبز برای ادارات و اماکن  :37ماده 

 (217297)دولتی و اراضی خصوصی با هرنوع مالکيت در سطح شهر

هزینه ی طراحی،اجرا و احداث فضای سبز برای کلیه ادارات و اماکن دولتی و اراضی خصوصی با هرگونه مالکیت به شرح ذیل 

 می باشد.

 مبلغ)ريال( نوع عمليات رديف

 850111هر متر مربع بستر سازي جهت چمن كاري،گل كاري،بوته كاري،ارقام رديفي و... 1

 610111هر متر مربع بستر سازي جهت درخت كاري 0

 111/31هر متر مربع چمن زني و سرزني 3

 010111هر متر مربع شمشاد زني 4
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 (227221آتش نشانی) ایمنی ( ):عوارض ایستگاه های  32ماده 

 عوارض و بهای خدمات ایمنی: (2

 

 طی فيش جداگانه واریز به حساب آتش نشانی (227221) عوارض ایستگاه آتش نشانی -

درصد عوارض پذیره ساختمان مسکونی و تجاری بصورت فيش  11و هنگام صدور پروانه ساختمانی معادل   -

واریز  سازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنیجداگانه صرفاً در ارتباط با توسعه و تجهيز آتش نشانی به حساب 

ا صادر می شود نيز وصول می خواهد گردید، این عوارض در مورد بناهایی که توسط کميسيون ماده صد رای ابق

 شود.
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 ارقام به ریال است تعريف خدمت عنوان خدمت کد خدمت سر فصل
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 5 4 3 2 1 سقف

 0111 0111 3111 0011 0111 1455تعرفه سال 

 15 9 8 7 6 سقف

 01111 00111 01111 0111 60111 1455تعرفه سال 

 15 14 13 12 11 سقف

 01111 33111 09111 00111 00011 1455تعرفه سال 

2 
بازدید و تهیه 

دستورالعمل و پروانه 

 ایمنی

اعزام کارشناس جهت بازدید ، 

کارشناسی از محل ، تهیه و ابالغ 

دستورالعمل به درخواست متقاضی یا 

های مراجع ذیصالح برای ساختمان

 قدیم یا جدید

 ریال    555.555سقف مبلغ                              4

 ریال    755.555سقف مبلغ                              5

 ریال 1.555.555سقف مبلغ                              6

 لریا 2.555.555سقف به باالتر مبلغ              6از 

 گواهی ایمنی 3
صدور گواهی  ایمنی جهت متقاضی 

 های درخواست کنندهو ارگان

 ریال         755.555مبلغ              3و   2،  1سقف 

 ریال     1.555.555سقف       مبلغ              6تا  4

 ریال    1.555.555سقف به باال مبلغ                  6

 گواهی حریق 4
گواهی  حریق جهت متقاضی صدور 

 های درخواست کنندهو ارگان
 ریال   255.555مبلغ  

5  

بهای خدمات مشاوره فنی و ایمنی 

ها و سایر اماکن خدماتی و کارخانه

 ها داخل محدوده  شهرکاربری

1.255.555 

 مشاوره فنی و ایمنی 6

بهای خدمات مشاوره فنی و ایمنی 

سایر ها و اماکن خدماتی و کارخانه

 ها خارج از  محدوده  شهرکاربری

 ریال 1.355.555کیلومتر  مبلغ  35تا 

 ریال 1.755.555کیلومتر مبلغ  65تا  35از 

 ریال 1.855.555کیلومتر به باال  65از 

7 
یابی حریق علت

 مسکونی

یابی حریق امالك کارشناسی علت

 مسکونی داخل محدوده و حریم شهر
911.111 

8 
حریق سایر یابی علت

 هاکاربری

یابی حریق داخل کارشناسی علت

 ها(شهر)سایر کاربری
0.011.111 
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9 
یابی حریق علت

 مسکونی خارج شهر

یابی حریق امالك کارشناسی علت

 مسکونی خارج حریم  شهر
0.011.111 

15 “   ” 

 خارج از شهر

یابی حریق خارج کارشناسی علت

کیلومتر )سایر  155حریم شهر تا 

 ها(کاربری
0.011.111 

11 
حریق خودروهای 

 سبك

یابی حریق کارشناسی علت

 خودروهای سبك
0.111.111 

12 
حریق خودروهای 

 سنگین

یابی حریق کارشناسی علت

 خودروهای سنگین
0.311.111 

 صدور گواهی ایمنی 13
صدور گواهی ایمنی سالیانه برای 

 نفر ظرفیت 1555تاالر عروسی زیر 
0.011.111 

 صدور گواهی ایمنی 14

صدور گواهی ایمنی سالیانه برای 

نفر  1555تاالر عروسی باالی  

 ظرفیت
3.011.111 

15 

کنترل و نظارت بر 

حسن اجرای 

دستورالعمل پروانه 

 ایمنی

ارائه مشاوره و یا اعزام کارشناس 

جهت نظارت و بازدید از حسن 

اجرای دستورالعمل و پروانه ایمنی 

صادرشده در هنگام احداث 

ساختمان و اجرای تأسیسات و یا 

 هنگام صدور تأییدیه و پایانکار ایمنی 

 ریال 555.555نرخ پایه هر بازدید 

 ریال 11.555به ازای هرواحد مسکونی 

 گرددریال به مبلغ فوق اضافه می 17.555تجاری هر واحد 

متر مربع  1555های اداری، صنعتی، بانك، درمانی و ... تا مساحت  در کاربری

 ریال 5.555.555

 ریال به مبلغ فوق اضافه گردد 2.555.555مترمربع مازاد مبلغ  555به ازای هر 
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K         *  زير بنا(5/8+(2N/15))*3355 
 مساوی با تعداد طبقات است.    N:  1تبصره

 ریال کمتر نباشد.  555/655: مبلغ حداقل هر طبقه از 2تبصره

: جهررت صرردور پایانکررار امررالك تجرراری و مخررتلط برره ازای هررر       3تبصررره

 متر مربع( 24)در صورت نرسیدن متراژ به مقدار ریال اخذ گردد. 555/755مبلغ  دهنه

: درخصرررروص واحرررردهای تجرررراری ، اداری و خرررردماتی کرررره    4تبصررررره

صررورت پیشررخوان )دیرروارك آزاد( اسررت هررر باجرره برره عنرروان یررك         برره

 شود.واحد)دهنه( تجاری در نظر گرفته می

طبقرره و یررا اضررافه : در صررورت تخلررف سرراختمانی برره شررکل احررداث 5تبصررره

( K اشررکوب مررازاد بررر پروانرره سرراختمانی برره تناسررب نرروع کرراربری )ضررریب  

 گردد:عوارض متعلقه از فرمول زیر محاسبه می
K اضافه بنا *(1/0+(0N/01))*3311*3 =عوارض قسمت تخلف 

: درخصررروص امرررالك دارای پایانکرررار قررردیمی کررره درخواسرررت   6تبصرررره

رعایررت مرروارد ایمنرری جهررت کلیرره    نمایررد احررداث طبقررات فوقررانی را مرری  

باشررد و درصررورت عرردم رعایررت ایمنرری  طبقررات قرردیم و جدیررد الزامرری مرری 

قبلرری کررل سرراختمان برابررر جررداول جدیررد برررآورد مبلررغ گردیررده و قابررل        

 باشد.وصول می

هررایی کرره سیسررتم اطفرراء حریررق  : در زمرران پایانکررار جهررت سرراختمان7تبصررره

اسررت برررای تسررت مبلررغ   آنهررا بصررورت خشررك طراحرری و اجررراء گردیررده    

 گردد.ریال دریافت می 555/555

 باشد.مساوی کاربری مندرج در جدول می  K: ضریب 8تبصره

 Kضریب  شرح Kضریب  شرح

 6 تجاري 3/0 مسکوني

دفتري ، مطب و 

 ساختمان پزشکان
 0 پارکینگ 0

 0 آموزشي ، ورزشي

صنعتي ، انباري 

صنفي و مراکز 

 تولیدي

6 

 0 خدمات عمومي و شهري 0 اداري و دولتي

 0 حمل و نقل 0 تجهیزات شهري

 0 فرهنگي، مذهبي و ... 0 بهداشتي ، درماني و مراقبتي

هررای صررنعتی انبررار و صررنفی و مراکررز  : درخصرروص عرصرره کرراربری9تبصررره
 گردد.اعمال می 3تولید ضریب 

: در طبقررررات زیرررررزمین و یررررا پیلرررروت و همکررررف پارکینررررگ 15تبصررررره 
حسرراب هررا و ... جررزء زیربنررای مفیررد برره  و موتورخانرره اختصاصرری و عمررومی

 آید.می
: در هنگررام تأییررد واحرردهای صررنفی و تجرراری برررای صرردور پروانرره  11تبصررره

ریررال  555/455کسررب عررالوه بررر تأییررد گررواهی پایانکررار و مفاصررا  حسرراب ،   
 عنوان حق کارشناسی بازدید ایمنی از متقاضی دریافت خواهد شد.به

هرررا و ؤسسرررات دولتررری و غیرررر انتفررراعی از قبیرررل بانرررك : بررررای م12تبصرررره
 گردد.محاسبه می 5/3برابر  Kها ضریب شرکت
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1 
آموزش 

 هاارگان

هزینه آموزش مقدماتی اطفاء حریق 

ها تا سقف ها و کارخانهبرای ارگان

 نفر به ازای هر ساعت داخل شهر 25

 ريال  111/011
هرا  هرا و کارخانره  : هزینه آموزش مقدماتی اطفاء حریق برای کلیه ارگران 1تبصره

نشرانی و  های مررتبط )اسرتفاده از کپسرول آترش    نفر با توجه به هزینه 25کمتر از 

 گردد.رژ و ... ( برابر تعداد نفرات محاسبه میشا

 شود.: هزینه چاپ و صدور گواهینامه به صورت جداگانه اخذ می2تبصره

2 
آموزش 

 هاارگان

هزینه آموزش مقدماتی اطفاء حریق 

ها تا ها و کارخانهبرای کلیه  ارگان

نفر به ازای هر ساعت  25سقف 

 خارج شهر

 ريال 001.111
هرا  هرا و کارخانره  آموزش مقدماتی اطفاء حریق برای کلیه ارگران  : هزینه1تبصره

نشرانی و  های مررتبط )اسرتفاده از کپسرول آترش    نفر با توجه به هزینه 25کمتر از 

 گردد.شارژ و ... ( برابر تعداد نفرات محاسبه می

 شود.: هزینه چاپ و صدور گواهینامه به صورت جداگانه اخذ می2تبصره

3 

آموزش 

تخصصي 

نشانی داخل آموزش تخصصی آتش نشاني آتش

 شهر به ازای هر ساعت

 111/011/0ريال 
هرای  نشانی داخل شهر با توجره بره هزینره   : هزینه آموزش تخصصی آتش1تبصره

 گردد.نشانی و شارژ و ... ( محاسبه میمرتبط )استفاده از کپسول آتش

اخرررذ : هزینررره چررراپ و صررردور گواهینامررره بررره صرررورت جداگانررره  2تبصرررره

 شود.می

4 

آموزش 

تخصصي 

 نشاني آتش
نشانی خارج آموزش تخصصی آتش

 شهر به ازای هر ساعت

 ريال 0.011.111

نشررانی داخررل شررهر بررا توجرره برره    : هزینرره آمرروزش تخصصرری آتررش  1تبصررره

نشررانی و شررارژ و ... ( محاسرربه  هررای مرررتبط )اسررتفاده از کپسررول آتررش  هزینرره

 گردد.می

گواهینامررره بررره صرررورت جداگانررره اخرررذ   : هزینررره چررراپ و صررردور2تبصرررره

 شودمی
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مالك وصول و عمل آیين آیين نامه تدوین شده تحت عنوان ساماندهی تبليغات محيطی توسط شورای محترم اسالمی شهر تصویب گردید چنانچه 

 نامه مذکور خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 - 1جدول شماره  

سر 
 فصل

کد 

 خدمت
 ارقام به ریال است تعريف خدمت عنوان خدمت

ي
مات

د
خ

 

1 
فروش و ارائه 

خدمات 

 عمومی

احتیاط حریق و امداد به درخواست متقاضی 

 جهت اعزام خودرو با تجهیزات

   1.155.555هر ساعت مبلغ 

نشرانی در کلیره مراسرمات    آالت مخصروص آترش  ماشین تبصره: اعزام

ملی، مذهبی،  امنیتری و مانورهرای نظرامی و انتظرامی و مراسرماتی کره       

شهرداری و شورای اسالمی شهر مسئول برگزاری آن هستند، یا معرفی 

 باشد.صورت رایگان میتوسط شورای اسالمی به

 خواهد بود.: هزینه ایاب و ذهاب و اسکان بر عهده متقاضی 1تبصره

2 
تعرفه 

آمبوالنس 

 حمل اموات

 داخل شهر

111/711 
هرا و منرازل بره وادی    تبصره: حمل جنازه در داخرل شرهر از بیمارسرتان   

رحمت و پزشکی قانونی یا از پزشکی قانونی به وادی رحمت بصورت 

 گرددمسیر جداگانه محاسبه می

 خارج از شهر هر کیلومتر جاده آسفالت 

00.111 
هرررای خرررارج از شرررهر  بررره صرررورت رفرررت و تمرررامی نررررخ تبصرررره:

 گرددبرگشت )کل طول مسیر( محاسبه می
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 ( 227273)  مور عمرانی )خدمات پيمانکاری (: درآمد حاصل از ا 31ماده 

حوزه معاونت های عمرانی و خدمات شهری میتوانند با در نظر گرفتن حجم فعالیت های سازمانی خود  و درصورت  فراغت ، در 

جهت استفاده بهینه از امکانات در اختیار نسبت به انجام خدمات پیمانکاری برابر مقررات و فهارس بهای مصوب و در نظر گرفتن 

 سود مناسب اقدام نمایند . 

برای هر نوع فعالیت و همچنین  4155: کسب مجوز الزم از شورای اسالمی شهر در هنگام تدوین و تصویب بودجه سال 4تبصره 

 الزامی است و این الزم است در تبصره های ذیل بودجه ذکر گردد . ، عمرانی، اجاره ماشین آالت و ...پیمانکاری

 بر ارزش افزوده می باشد. قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات : 2تبصره 

 (       227272: حق آسفالت وبتن ریزی ، لکه گيری  و ترميم حفاری  ) 32ماده 

شهرداری مکلف است بر اساس برنامه های تدوین شده خود در راستای بهسازی معابر اقدام نماید و در  :الف (آسفالت مشارکتی

صورتیکه اهالی محله ای خارج از برنامه فوق الذکر خواهان آسفالت مشارکتی باشند ، برای هر ساختمان تا دو سقف  به ازای هرمتر 

به این مبلغ  402ریافت میگردد  و بیش از دو سقفبه ازای هر سقف اضافی ریال د  555/705مربع اجرای آسفالت مشارکتی مبلغ   

 افزوده میگردد.

دریافت  ریال555/005مشارکتی مبلغ    بتنبرای هر ساختمان تا دو سقف  به ازای هرمتر مربع اجرای ب ( بتن مشارکتی : 

 میگردد.به این مبلغ افزوده  402میگردد  و بیش از دو سقفبه ازای هر سقف اضافی 

: برای آسفالت معابری که به جهت آسفالت یا  بتن قبلی بنا به تشخیص معاونت عمران شهرداری نیاز به زیر سازی ندارند ، 4تبصره 

یک دوم مبلغ فوق اخذ میگردد.) در صورتی که اهالی محله فقط درخواست  انجام عملیات زیرسازی داشته باشند به ازای هر متر 

 اخذ گردد (. ریال 555/465مربع 

هیچ مبلغی بابت آسفالت و بتن مشارکتی معابری که مدارس دولتی و مساجد در آن واقعند از مدارس دولتی و مساجد : 2تبصره 

 دریافت نخواهد شد.

های خانواده -3خانواده جانبازان-2خانوادهمعظم شهدا  -4تخفیفات هزینه مشارکت آسفالت و بتن شامل موارد زیر  است :  :3تبصره

-تسری به پیمانی-پیمانی-)رسمیهمکاران و کلیه-0خانواده های تحت پوشش بهزیستی -1تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( 

و  252و بازنشستگان محترم شهرداری )بندهای یک تا چهار  مدت معین و شرکتی دارای حداقل  سه سابقه بیمه مستمر یا متناوب(

 ه مودیان فقط یکبار و در  یک مورد شامل تخفیف می گردند.(؛ الزم به ذکر است کلی052بند پنج 

 سال می باشد .     3: حداکثر فرجه زمانی برای انجام عملیات 1تبصره 

 ج ( عوارض حفاری  

 عوارض صدور مجوز انجام حفاری بر اساس جدول ذیل ) عالوه بر هزینه ترمیم حفاری( محاسبه و اخذ میگردد :(   ج– 4
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 هر متر مربع )ریال( معبار معبرجنس  ردیف

 آسفالت 2
 777/122 متر  21 کمتر ازخيابان ها و معابر

 777/132 متر و بيشتر  21 خيابان ها و معابر

 بتن 1

 777/237 متر21از خيابان ها و معابر کمتر

 777/233 بيشتر مترو21خيابان ها و معابر 

 سنگ فرش 2

 777/297 متر 17خيابان ها و معابر تا 

 777/127 بيشتر ومتر17خيابان ها و معابر 

 خاکی 2

 777/73 تمامی معابر اشخاص حقيقی

 777/177 تمامی معابر اشخاص حقوقی

 

 : مبنای محاسبه عرض حفاری کمتر از  یک متر نباشد. 4تبصره 

 می باشد .  cm45: مبنای محاسبه ضخامت 2تبصره 

رسان جهت حفاری همراه با نقشه و کروکی باشد ولی متراژ واقعی حفاری بعد از ترمیم  : درخواست ادارات خدمات 3تبصره 

 صورت گیرد.  و عمران برآورد و محاسبه گردد و با نظارت مستمر کارشناس واحد حفاری

 : مجوز حفاری صادر شده مدت دار و دارای تاریخ انقضا باشد .  1تبصره 

 هزینه ترمیم حفاری :  ج  ( – 2

حفاری ها انجام شده در صورت اخذ مجوز از شهرداری، حتی االمکان توسط دستگاه حفار یا پیمانکار مربوطه برابر  ترمیم

مصوبات کمیسیون حفاری استان ، با نظارت کارشناسان عمران شهرداری و ضمن رعایت برنامه زمانی تعیین شده ، صورت پذیرد 

شخاص حقیقی در زمان انجام عملیات حفاری و تا زمان ترمیم نسبت به . همچنین الزم است دستگاه های خدمات رسان و ا

تعبیه عالئم هشدار دهنده مورد تأیید شهرداری اقدام و این امر در کلیه مجوز های صادره درج گردد و در صورتی که اشخاص 

یم حفاری ، هزینه ترمیم را برابر بند حقیقی و یا دستگاه حفار توانایی انجام ترمیم حفاری  را نداشته باشند ، شهرداری ضمن ترم

 بشرح زیر محاسبه و وصول می نماید :  4387صورتجلسه  کمیسیون حفاری استان در سال  43و  0
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به مبلغ دو برابر  کارمندی فقط چک تضمینیجنس بتن توسط اشخاص حقیقی از اطمینان از ترمیم حفاری  صورت: در  4بصره ت

 ماه، 3درصورت عدم ترمیم تا هزینه محاسبه شده اخذ خواهد گردید و مسئولیت ترمیم حفاری بر عهده متقاضی حقیقی می باشد.

 .چک دریافتی وصول خواهد شد 

 : هزینه ترمیم حفاری جهت مسیر های خاکی محاسبه نخواهد شد .  2تبصره 

 : به ازای هرسانتیمتر مازاد در عرض ترمیم نوار حفاری به تناسب جدول فوق محاسبه خواهد شد. 3تبصره  

)دو برابر( محاسبه 2ماه باشد عوارض فوق با ضریب  48:در صورتیکه عمر آسفالت ، بتن و سنگ فرش محل حفاری زیر  1تبصره 

 برابر محاسبه و وصول خواهد شد. 0/4ماه باشد  36تا  48و در صورتی که بین خواهد شد .

برابر  3:در صورتیکه اشخاص یا ادارات خدمات رسان بدون مجوز یا خارج از مجوز صادره حفاری نمایند، شهرداری مجاز است 0تبصره

 برابر را از اشخاص وصول نماید.   2عوارض قانونی و ترمیم  از ادارات و 

رداری بال مانع و در غیر اینصورت متربا هماهنگی شه 2:جهت اتفاقات شبکه های آب و برق و مخابرات وگاز تا سط  6تبصره 

 عمل ونسبت به توقیف وسایل ادارات اقدام نمایند . 6شهرداری می تواند نسبت به برآورد هزینه بر اساس تبصره 

بوده و چنانچه به دلیل نوسانات روز هر نوع تغییری در قیمت مصال  حاصل  4399: قیمتها بر اساس فهرست بها سال  7تبصره 

را در صورت تغییرات یا اعالم قیمتهای جدید شهرداری می تواند مجدداٌ قیمتها را اعالم و  گردد، مجددا آنالیز و قیمت بدست آمده 

 اسالمی شهر مالک عمل قرار خواهد گرفت . پس از تصویب شورای

 برابر جداول فوق محاسبه گردد .  0/4ارضات مربوط به حفاری و ترمیم برای ادارات  : عو 8تبصره 

 هزینه تنظيف حفاری :                                                          ج ( –3

در هنگام صدور هزینه تنظیف حفاری انجام شده در معابر ) بدون برداشت خاک اضافی حاصل از حفاری ( بشرح زیر محاسبه و 

 مجوز حفاری جهت اشخاص حقیقی و حقوقی  وصول می گردد :

  P32×مدت زمان حفاری به روز    ×دو برابر عرض حفاری )متر(    ×طول حفاری  )متر(= هزینه تنظیف  حقیقی

  P02×مدت زمان حفاری به روز    ×دو برابر عرض حفاری )متر(    ×طول حفاری  )متر(= هزینه تنظیف  حقوقی

هزینه صدور مجوز بعنوان  052:در صورت عدم اخذ مجوز حفاری، عالوه بر هزینه های صدور مجوز ، ترمیم و تنظیف ،  4تبصره 

 جریمه وصول خواهد شد .

 : قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.2تبصره 

حمل مصالحتسطيححمل خاکهاخاکبرداری
شن نقلی 

وماسه
بلوك فرشآسفالتبتن ریزی

جمع هزینه کل 

)لایر(

32,576142,32013,23118,112104,369322,13700632,745ترميم نوارهای حفاری در بتن )ضخامت بتن 27 سانت(

32,576142,32013,23118,112104,3690766,28701,076,895ترميم نوارهای حفاری در آسفالت)ضخامت 27 سانت(

32,576142,32013,23118,112104,36900666,040976,648ترميم نوارهای حفاری در سنگ فرش معابر
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 (227273اری  ) : درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات شهرد 32ماده 

 درآمد حاصل از واحدهای توليدی

شهرداری مجاز است در صورت عدم نیاز واحد های عمرانی وخدماتی به تولیدات کارخانجات شن و ماسه و قطعات مجتمع تولیدی 

 بتونی ، مازاد تولید را با نرخ های تولید شده بشرح جدول زیر بفروش برساند :

به محض اعالم قیمت توسط نهادهای مرتبط و ذیربط ) اداره صمت و دفتر فنی استانداری   2و  4در خصوص بندهای          

 کردستان ( مورد محاسبه و مالک وصول میباشد 

 می باشد احتساب ماليات بر ارزش افزوده باقيمتهای پيشنهادی        

 

:  شهرداری می توانددر صورت افزایش قیمت بازار و یا کاهش قیمت ها، بهای قطعات بتنی و محصوالت تولیدی خود را  4تبصره 

قیمت بازار  و تصویب شورای اسالمی شهر تنظیم رابر با در نظر گرفتن سود و قیمت گزاره های تولید و سایر عوامل اقتصادی دیگرب

 کند. 

ری در قیمت یبوده  و چنانچه  بدلیل نوسانات روز هر نوع تغی 4155ل  فوق بعنوان قیمت پایه سال : قیمتهای جدو 2تبصره 

 مصال  حاصل گردد  مجدداٌ آنالیز و قیمت بدست آمده پس از تصویب شورای اسالمی شهر مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 (227279)درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانجات آسفالت  :  37ماده 

شهرداری مجاز میباشد در صورت عدم نیاز واحد های عمرانی وخدماتی به تولیدات کارخانجات آسفالت ، مازاد مجتمع تولیدی 

افزون برقیمت تمام شده که برابر آنالیز بهاء و با در نظر گرفتن قیمت روز قیر در بورس مواد نفتی و  202را با نرخ  آسفالت  تولید

 سایر مصال  مصرفی تعیین می گردد ، بفروش برساند .

سال استانداری برای تبصره  : با عنایت به نوسانات بهای قیر در بازار بورس و همچنین عدم اعالم قیمت آسفالت از طرف دفتر فنی 

،  قیمت تمام شده هر تن آسفالت عبارتست از هزینه خرید قیر بر اساس نرخ روزانه بازار بورس به اضافه هزینه های آماده  4155

 سازی همچون هزینه سوخت مصرفی )مازوت و گازوئیل(،برق، مصال  سنگی،استهالک تاسیسات خطوط تولید،نیروی انسانی و ...  

 

 )ریال (قيمت  واحد نوع محصول ردیف
 377،777 تن ماسه شسته و شکسته 2
 777،777 تن نخودی  و  بادامیشن  1
 777/227 عدد 27*   77جدول    2
 777/217 عدد 27* 27جدول    2
 777/237 مربعجمتر  27*    27بلوك فرش 7
 777/227 عدد جدول کانيو 3

 777/777/3 عدد نيو جرسی 7

 777/17 عدد )دیواری(بلوك  سيمانی 3

 777/227 عدد سنگ مزار قبر 9
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 (227272درآمد حاصل از کرایه ماشين آالت و وسایط نقليه  ):  33ماده 

 : قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 2تبصره 
شهرداری مجاز است در صورت عدم نیاز به ماشین آالت عمرانی وخدماتی ، ماشین آالت را با نرخ های مصوب بشرح جدول زیر  و 

به پیمانکاران و اشخاص حقیقی وحقوقی کرایه بدهد. بدیهی است مسئولیت کنترل وضعیت ماشین آالت   با نظر شهردار محترم

 قبل و بعد از تحویل به کرایه گیرنده بر عهده مسئول حمل ونقل شهرداری خواهد بود  :

ب درآمد های عمومی شهرداری :  کرایه ماشین آالت بر اساس جدول فوق ، محاسبه و قبل از انجام کار بایستی به حسا 4تبصره  

 واریز شده و تفاوت ساعت کارکرد بعد از تأیید واحد حمل ونقل محاسبه گردد .

: در صورت هر گونه تغییر در کرایه ماشین آالت و یا افزوده شدن ماشین آالت جدید به ناوگان شهرداری، مبلغ کرایه  2تبصره  

 تعیین میگردد که باید به تایید شورای اسالمی شهر برسد  .روه درآمد کارکرد با پیشنهاد واحد حمل ونقل و تصویب کارگ

ریال  محاسبه میگردد.الزم بذکر است منظور از گروه 555/555/465: انجام خدمات توسط گروه بخش آسفالت  ماهانه  3تبصره  

م نیاز پیمانکار با اخذ مبلغ  فوق الذکر نفر کارگر بوده که در صورت اعال 3نفر استاد کار و  4نفر نیروی انسانی که شامل  1 پخش

 این تبصره هیچ ربطی به کرایه ماشین آالت ندارد. خدمت مذکور ارائه میگردد.

و چنانچه  بدلیل نوسانات روز هر نوع تغییری در قیمت کرایه بوده   4155:قیمتهای جدول  فوق بعنوان قیمت پایه سال  1تبصره  

 موضوع بررسی و پس از تصویب شورای اسالمی شهر مالک عمل خواهد بود . ماشین آالت حاصل گردد  مجدداٌ 

مالیات  بر  92: قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. لذا می بایست به نرخهای فوق  0تبصره 

 ارزش افزوده تا اعالم نرخ جدید محاسبه و وصول گردد.

واحد  عنوان ماشين  ردیف

 قيمت واحد)ریال( واحد کار عنوان ماشين  ردیف قيمت واحد)ریال( کار

 777/377/1 ساعت ده تن کمپرسی 12 1،277،777 ساعت 37کوماتسو  بلدوزر 2

 1،127،777 سرویس ده تن کمپرسی 11 2،117،777 ساعت TD 27بلدوزر  هپکو   1

 2،297،777 ساعت تراکتور 12 2،737،777 ساعت 2777ولوو   در لو 2

 21،377،777 سرویس )داخل شهر F21  (تریلر  12 777/277/1 ساعت 97کوماتسو  در لو 2

 2،737،777 ساعت ولوو کمپرسی 17 1،927،777 ساعت گریدر هپکو 7

 7،727،777 سرویس ولوو تانکر آب 13 777/777/2 ساعت فان گریدر 3

 777/277/2 ساعت ميکوکمپرسیآ 17 777/727/7 روزانه نی بوسمي 7
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 2،937،777 ساعت 922بنزکمپرسی  13 777/237/1 ساعت یدر چينیگر 3

 2،937،777 ساعت جرثقيل  922بنز  19 777/237/1 ساعت غلطک ویبره ای 9

 777/277/2 ساعت رنو زباله کش 27 777/237/2 ساعت بيل مکانيکی 27

 777/727/2 ساعت موتوره 1 ماشين جاروب 22 2،137،777 ساعت موتور جوش سيار 22

 777/277/1 روزانه CG22غلطک آسفالت  21 2،137،777 ساعت مپرسورک 21

 22،977،777 روزانه هيوندای خط کشی 22 777/377/1 روزانه يسانن 22

 7،727،777 روزانه ایسوزو پرس زباله 22 777/277/1 روزانه مزدا 22

 7،377،777 روزانه خاور حمل گوشت 27 سندیکانرخ  روزانه F21تریلر  27

 7،377،777 روزانه خاور پرس زباله 23 1،717،777 روزانه حمل سوخت نيسان 23

 777/777/7 روزانه جدول شوی 2222بنز  27 777/277/1 ساعت ر ) بيل بابکت (ينی لودم 27

 3،717،777 روزانه بازو غلطان 2222بنز 23 777/377/1 ساعت چينی 117ودر ل 23

 29 777/277/2 ساعت ليفتراك 29
   

 27 777/337/2 ساعت خاور کمپرسی 17
   

فنيشر باد و غلطک 

 فلزی و الستيکی

 ريال 111/111/111/0 ماهانه کامل

تا يک هفته يعني از روز  

 روز 7اول تا 
 ريال 111/111/001

 ريال 111/111/011 روز 00از روز هفتم تا 

 ريال 111/111/701 00روز الي روز  00از 

تا  روز کارکرد 00بعد از 

 يکماه کامل محاسبه شود
 ريال 111/111/111/0

غلطک آسفالت 

CG22 
 ريال 111/111/01 ماهانه کامل

 ريال 111/111/01 روز 7از يک روز الي  

 ريال 111/111/01 روز 00روز الي  7از 

 ريال 111/111/31 روز 00روز الي  00از 

 ريال 111/111/01 روز الي يک ماه کامل  00از 

 فصل هفتم

 التاالك و مستغاام
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 (                             227272) ها و تاسيسات : مال االجاره ساختمان 37ماده 
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اجاره بهاء مستغالت شهرداری شامل  : ساختمانها ، تاسیسات ، دکه ها  ، ... بادر نظرگرفتن موارد زیر برابر جدول صفحه بعد  تعیین 

 می گردد : 

 2293اجاره نسبت به سال  ميزان افزایش نوع واگذاری مورد اجاره ردیف
 افزایش %27با  سرقفلی (2و2،1کليه مغازه های ميدان تره بار)گروه  2
 افزایش %27با  سرقفلی مغازه و باجه های ترمينال سنندج 1
 افزایش %17با  سرقفلی تير 7مغازه های سی و سه دهنه بلوار  2
 افزایش %23با  سرقفلی های بلوار ساحلی)داخل بازارچه و برکوچه(مغازه  2
 افزایش %11با سرقفلی مغازه های بلوار ساحلی)رو به خيابان( 7
 افزایش %27با سرقفلی مغازه های ناحيه یک خيابان امام)ره( 3
 افزایش %27با  سرقفلی مغازه های خيابان فخررازی،همکف وليخان 7
 افزایش %27با  سرقفلی غله مغازه های ميدان 3
 افزایش %17با  سرقفلی بازرگانان  مجتمع تجاری کوثرو 9
 افزایش %27با  قرار داد یکساله غرفه های بازار روز 27
 افزایش %17با  قرارداد یکساله دکه به داخل بازارچه از طرفين(27دکه های کوچه مخابرات یا نه که روز)با عمق  22
 افزایش %17با  قرارداد یکساله به بعد به داخل بازارچه از طرفين( 23مخابرات یا نه که روز)از دکه شماره دکه های کوچه  21
 افزایش %17با  قرارداد یکساله (2دکه های ترمينال سنندج)گروه 22
 افزایش %17با  قرارداد یکساله (1دکه های ترمينال سنندج)گروه 22
 افزایش %21با    یکسالهقرارداد  سایر دکه های سطح شهر 27
 افزایش %21با  قرارداد یکساله بازارچه آتش نشانی 23
 افزایش %27با  قرارداد یکساله  تری سدکه های روبروی دادگ  27

 قرارداد  سه ساله مغازه الماس غرب 23

 (99زیرزمين)بدون افزایش برابر سال 

 افزایش %17  باهمکف     

 افزایش %27  بااول       

 (99دوم)بدون افزایش برابر سال 

) با اخذ پرینت بانکی و گردش جهت تضمین وصول  اجاره بهاء ، از مستاجرین چک کارمندی یا بازاری معتبر  اخذ گردد . (  4

 حساب مناسب(

 فقط ازطریق برگزاری آگهی مزایده، بصورت ساالنه واز ابتدای سال مالی صورت پذیرد  واگذاری مستغالت موکداً( 2

 درآمد  اجاره بهاء تاسیسات  داخل پارکها و کشتارگاه  در دفاتر مالی ، در کدهای مربوطه ثبت گردد .(  3

مه ها  از نظر رعایت  قوانین حقوقی  ، واحد  امالک  حقوقی و مستغالت  شهرداری  در طی سال  نسبت به اصالح  مفاد اجاره نا( 1

اصالح  اجاره بها  و مدت اجاره ، پرداخت هزینه های نگهداری از مورد اجاره و آب ، برق ، ... مصرفی توسط مستأجر ،  برابر موارد 

 فوق  اقدام خواهد نمود .

 ن مجوز باز پرداخت یا تهاتر این گونه هزینه هارا ندارد .مستأجرین حق هیچگونه تغییر در مورد اجاره را نداشته و شهرداری به هیچ عنوا( 0
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 نافذ می باشد . تبصره : مفاد بندهای فوق در خصوص واگذاری وصول عوارض خدمات شهرداری نیز برابر دستور العمل مربوطه

 (127277: فروش سرقفلی )  33ماده 

 فروش سرقفلی  مغازه های شهرداری  :الف ( 

قیمت روز  سرقفلی مغازه توسط کارشناس  نهای شهرداری ، پس از اخذ مجوز شورای اسالمی شهر وتعییفروش سرقفلی مغازه 

 رسمی دادگستری و ضمن رعایت آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها ، با  برگزاری آگهی مزایده عمومی صورت خواهد گرفت .

 نقل و انتقال سرقفلی مغازه های شهرداری :ب ( 

منافع  مازاد بر سرقفلی اخذ شده اولیه توسط  2 20انجام هرگونه نقل و انتقال سرقفلی مغازه های شهرداری ، بمیزان   در صورت 

شهرداری، بعنوان  منافع متصوره  محاسبه و وصول خواهد شد . بدیهی است بهای روز سرقفلی با نظر کارشناس رسمی دادگستری 

است تغییر سرقفلی به ملکی داده شد بصورت فراخوان مزایده عمومی صورت گیرد و تعیین خواهد گردید تبصره: چنانچه درخو

 سرقفلی به قیمت روزکارشناس  رسمی دادگستری  به مالک سرقفلی پرداخت گردد.

 (117277: فروش اموال غير منقول  )  39ماده 

 فروش اموال غیر منقول شهرداری به سه روش زیر صورت می گیرد  :

و یا هزینه پس از اخذ مجوز شورای اسالمی شهر و تعیین محل مصرف درآمد حاصله جهت سرمایه گذاری نقدی امالك :فروش الف ( 

 ، بارعایت آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها و برگزاری آگهی مزایده عمومی صورت خواهد گرفت .های جاری و عمرانی

قانون نحوه تقویم ابنیه امالک و اراضی  مورد نیاز شهرداریها و  6ز تبصره اراضی و واحدهای دریافتی شهرداری ناشی ا تبصره :

قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها قابل فروش نبوده و فقط بعنوان معوض قابل واگذاری  1تبصره 

 میباشد.

بمنظور افزایش امالک شهرداری ، پس از اخذ   در صورت تملک امالک در مسیر طرحهای عمرانی و یا: معوض تملک امالكب ( 

مجوز شورای اسالمی شهر ، شهرداری مجاز است بهای ملک تملک شده را بصورت معوض از امالک خود با قیمت کارشناسی 

 تأمین نموده وبا  رعایت آئین نامه مالی شهرداریها تهاتر انجام شده را در دفاتر مالی ثبت نماید .

 ازاد بر سند :ج ( واگذاری عرصه م

در صورتی که مساحت ملکی بدون تغییر در حدودات ملک در مقایسه  با سند مالکیت ،  در صورت اضافه بودن مساحت در :4-ج

 تطبیق با مساحت مندرج در سند ، یه ازاء هر متر مربع اضافه مساحت به میزان جدول زیر محاسبه میگردد:  
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قيمت هر متر مساحت  مساحت مغایر

 مغایر)ریال(
 P9 متر 27تا 

  P7/7 متر 17تا 27مازاد بر

 P3 متر 27تا 17مازاد بر 

  P7 متر 27مازاد بر 

 تبصره: 

 ريال  051111براي مسكوني :Pحداقل 

 ريال 511111براي تجاري :  Pحداقل 

در صورتی که ابعاد موجود در محل با سند مالکیت مغایرت داشته و ضمن رعایت عرض معبر برابر ضوابط طرح ، حدین :2-ج

منتهی به گذر های مجاور افزایش یافته باشد ، اضافه مساحت به عنوان شارع متروکه محسوب و ضمن هماهنگی با اداره ثبت 

 صویب شورای اسالمی شهر به مالک واگذار میگردد  . اسناد و امالک ، با برآورد قیمت کارشناسی، با ت

 .قانون نوسازی و عمران شهری در اجرای این ردیف اعمال گردد ( 49) ماده 

 (127277: فروش اموال منقول و اسقاط )  77ماده 

شورای اسالمی شهر ، با فروش اموال  منقول و اسقاط شهرداری پس تنظیم صورتجلسه بال استفاده بودن وسایل مزبور و اخذ مجوز 

دعوت از کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت ، ضمن رعایت آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها و برگزاری آگهی مزایده 

 عمومی صورت خواهد گرفت .

 تبصره : قيمتهای پيشنهادی بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده می باشد. 
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 فصل هشتم 

 بر ارزش افزوده عوارضات،ماليات

 و آگهی های تجاری 
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 (227272) ارزش افزوده بر کاالها و خدمات : عوارض 72ماده 

قانون ماليات بر ارزش افزوده  ، عوارض )و جرائم مربوطه( کليه کاالها و خدمات   52و  51،  16،  1برابر مفاد مواد 

به عنوان عوارض محاسبه و توسط  سازمان امور مالياتی وصول و به  مشمول قانون مذکور )واقع در حریم شهر(

 حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز ميگردد .

 

 (227172) و تبليغات محيطی : درآمد حاصل از آگهی تجاری 71ماده 

 تعاریف -1

هر نوع کاال یا ارائه خدمات یا به منظور تبلیغات : پیکره، نوشته، پیام، آرم و نشانه ای که به نحوی از انحاء برای معرفی  -4-4

 انتقال پیام مشخصی در محدوده و حریم شهر نصب یا ارائه و در معرض دید عموم قرار داده می شود.

تبلیغات شهری : عبارت است از کلیه تبلیغات اعم از دیواری، پارچه ای، فلزی، رایانه ای، متحرک و ... که به منظور  -4-2

کاال، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطالع رسانی و اعالن عمومی در سط  شهر و اماکن عمومی مورد معرفی یا تبلیغ 

 استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

 تابلو : پیکره یا سازه به منظور انتقال پیام. -4-3

سب و حرفه مالک را دارد و فاقد هر تابلوی معرفی مشاغل : صرفاً به تابلوهایی گفته می شود که فقط جنبه معرفی ک -4-3-4

 گونه نماد )آرم(، نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای تجاری باشد.

 جزء تابلوهای محیطی می باشند. 4-3-4تابلوی محیطی : کلیه تابلوهای منصوبه با مشخصات غیر از بند  -4-3-2

تبلیغات شهری در روز یا شب که حاوی انتقال پیام در قالب  نمایشگر الکترونیکی : هر نوع نمایشگر به کار رفته برای -4-3-3

 تصویر و گرافیک باشد نمایشگر الکترونیکی نامیده می شود.

 متر مربع که در فضاهای شهری نصب می شود. 21بیلبورد : تابلوهایی با سط  تبلیغ بیش از  -4-3-1

 ی جنبه آموزش شهروندی و اطالع رسانی باشد.تابلوی فرهنگی و ترافیکی : تابلوهایی است که فقط دارا -4-3-0

 

 تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می باشند : -2

تابلوهای هشدار دهنده و تابلوهای موقت شناسنامه ساختمان های در حال احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط  -2-4

آیین نامه ملی مقررات ساختمان، در ابعاد  9بط و رعایت مبحث مصال ، مشروط به عدم تبلیغ کاال و خدمات بر اساس ضوا

 سانتی متر به صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک، مالک، مهندسین ناظر و مجری. 05×75

تابلوهای حرفه پزشکی، طبق آیین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی، شاغالن حرفه پزشکی  -2-2

 سانتی متر. 05×75مجلس شورای اسالمی، بصورت متصل به ساختمان به ابعاد  20/54/4383مصوب  و وابسته پزشکی،



 شهرداري سقز0011عوارض، بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال 

 
 

 
161 

 

 سانتی متر به شرط نصب در سردرب یا نمای ساختمان، زیر پنجره هر واحد.  05×75تابلوی وکالی دادگستری به ابعاد  -2-3

سانتی متر، به شرط نصب در  85×425عدد به ابعاد تابلوی دفاتر اسناد رسمی، ازدواج، طالق هر کدام به تعداد یک  -2-1

 سردرب یا نمای ساختمان، در غیر این صورت عوارض آن برابر این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

درصد سط  شفاف ویترین تجاوز ننماید، در غیر این صورت  20شیشه نویسی روی ویترین مغازه ها در صورتی که از  -2-0

 محاسبه خواهد شد. 4شماره  جدول 4عوارض طبق بند 

 تابلوهای معرف تأسیسات زیربنای شهری و اماکن مربوط به آن ها نظیر تأسیسات آب و فاضالب، برق، گاز و مخابرات. -2-6

 تابلوهای نصب شده بر سردرب واحدهای دولتی، نهادها، نیروهای انتظامی و نظامی. -2-7

 عدم تبلیغ کاالهای تجاری و نصب در سردرب.تابلوهای نام مجتمع های مسکونی به شرط  -2-8

تابلوهای ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات و مطبوعات، مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی و مهد کودک به تعداد یک  -2-9

 سانتی متر مجاز می باشد. 425عدد به شرط عدم تبلیغ و نصب بر سردرب به طول دهنه به ارتفاع 

 اها به شرط نصب بر روی سردرب معاف از عوارض خواهند بود.هتل ها و مهمان سر -2-45

به استناد آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه واحدهای صنفی، صنعتی، توزیعی، خدماتی، تولیدی، اداری، بانک -2-44

دفاتر دولتی،  ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات دولتی، مؤسسات و

عمومی، خصوصی و تعاونی ها، مساجد، حسینیه ها، خیریه ها، مؤسسات غیر انتفاعی، مراکز نظامی و انتظامی و کلیه ی 

مؤسسات وابسته به آن ها و همچنین مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، بهداشتی و سایر موارد مشابه تنها مجاز به نصب یک 

محل استقرار و فعالیت اماکن تجاری، اداری و مذهبی باشند و جنبه تبلیغاتی نداشته باشند تابلوی شناسایی که معرف و مبین 

سانتی متر  425و تابلوی مذکور صرفاً در سردرب یا ورودی به طول دهنه مغازه یا ورودی ساختمان محل استقرار با ارتفاع 

ان این قبیل مشاغل موظفند در جهت رعایت نصب شده باشد شهرداری عوارضی از این بابت وصول نمی کند، لیکن صاحب

مقررات مربوطه به ساماندهی، تنظیم، نصب و بهسازی تابلوهای سط  شهر قبل از نصب هر گونه تابلو از واحد زیباسازی 

 محاسبه و اخذ خواهد شد. 4شهرداری سقز مجوزهای الزم را اخذ نمایند، در غیر این صورت عوارض طبق جدول شماره 

 

 ایی که نیاز به مجوز داشته و مشمول پرداخت عوارض می شوند به شرح زیر می باشد :تابلوه -3

 a×q×pفرمول محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی : 

a                     مساحت تابلو بر حسب متر مربع = 

q                       )ضریب )برابر جدول = 

p ( ارزش معامالتی اراضی محل نصب تابلو =)برابر دفترچه دارایی 
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 نحوه محاسبه عوارض تابلو به صورت ساليانه - 1جدول 

 )ضریب( q نوع تابلوی نصب شده ردیف

 4,6 متر مربع 21تابلوهای نصب شده بر روی نما و دیوار جانبی تا  4

 

2 

تابلوهای تجاری نصب شده بر 

سردرب که جنبه ی تبلیغاتی 

 دارند

 5,8 تبلیغ کاالی ایرانی

 3,2 تبلیغ کاالی خارجی

 2,0 تبلیغ کاالی مشترک

 4 44-2معرفی شغل مشمول تبصره  –مازاد تابلوهای صنوف  3

 تابلوهای روان )صرفاً نوشته و بدون تصاویر( به شرط نصب در سر درب، رونما  1

 )هم راستا با نمای ساختمان(

45 

 

 

0 

 35 نمایشگر الکترونیکی امور صنفی

 10 الکترونیکی تجاری )شرکت های تبلیغاتی(نمایشگر 

نمایشگر الکترونیکی مربوط به ادارات و سازمان ها )در صورت اکران تبلیغات تجاری برابر بند نمایشگر 

 الکترونیکی تجاری، عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد(

 رایگان

 35 متر مربع 21از  تابلوهای پشت بام و کلیه تابلوهای تبلیغاتی معرف شغل با مساحت بیش 6

 30 متر مربع 21تابلوهای پشت بام و کلیه تابلوهای تبلیغاتی تجاری با مساحت بیش از 

 7 ها CNGتابلوهای تجاری نصب شده در پمپ بنزین و  7

 

8 

 تومان 05,555 تبلیغات روی خودروهای سنگین )بصورت روزانه(

 تومان 35,555 روزانه(تبلیغات روی خودروهای نیمه سنگین )بصورت 

 تومان 40,555 تبلیغات روی خودروهای سبک )بصورت روزانه(

 

در صورت عدم امکان نصب تابلوی شناسایی در سردرب، محل نصب تابلو با ابعاد تایید شده صرفاً با نظر واحد  -4تبصره 

 زیباسازی خواهد بود.

برای نمایندگی شرکت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهی رسمی نمایندگی بوده،  -2تبصره 

معافیت از عوارض تابلو برای یک واحد نمایندگی معرفی شده شامل بوده و برای سایر دفاتر فروش یا نمایندگی برابر جدول 

 عمل خواهد شد. 4شماره 

ستایی مناسب و ایمنی تابلوهای تبلیغاتی و صنوف جهت نصب بر دیوار، پشت بام، سردرب، رونما و ... به ایجاد ای -3تبصره 

 عهده مالک و متقاضی می باشد.

اکران لوگو پروژکتور و تبلیغات لیزری و نصب تابلوی نئون که موجب خیرگی یا اختالل در دید عابرین گردد، ممنوع  -1تبصره 

 می باشد.

 ره نویسی جهت معرفی شغل برابر طرح تاییدی از سوی واحد زیباسازی بالمانع است.کرک -0تبصره 

در صورت تبلیغات روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد، تبلیغات نصب شده مانع دید مسافران از داخل اتوبوس  -6تبصره 

 نباشد. )بر روی شیشه های اتوبوس هیچ گونه فعالیت تبلیغاتی انجام نگردد(

 عوارض تابلو که به صورت ساالنه است قابل محاسبه برای ماه و روز می باشد. -7تبصره 

عوارض تابلوهای نصب شده در پشت بام با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان نصب گردد در صورتی که تابلو تا  -8تبصره 

محاسبه خواهد  4جدول شماره  6 متر مربع باشد طبق بند 21و اگر بیش از  2متر مربع باشد طبق جدول شماره  21ابعاد 

 شد.
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 a×q×pفرمول محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی : 

a مساحت تابلو بر حسب متر مربع =q                                                    )ضریب )برابر جدول = 

p )ارزش معامالتی اراضی محل نصب تابلو )برابر دفترچه دارایی = 

 تابلوهای پشت بام عوارض – 2جدول 

 تجاری صنوف ابعاد 

 3P 1P متر مربع 6تا  ساالنه

 1P 0P متر مربع 42تا  6 ساالنه

 0P 6P متر مربع 21تا  42 ساالنه

 

صدور مجوز برای تابلوهای پشت بام در راستای رعایت دستورالعمل طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری صرفاً در  -9تبصره 

 ستاد نظارت و هماهنگی محتوای تبلیغات محیطی شهریصورت می پذیرد. موارد خاص طبق نظر

 برای مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید باالتر از بام مغازه قرار گیرد. -45تبصره 

انی برای ساختمان های دو طبقه یا بیشتر تابلو باید به گونه ای نصب شود که مزاحم نما و پنجره های طبقات فوق -44تبصره 

 نباشد.

 نصب هر گونه تابلو عمود بر ساختمان و معبر عمومی شامل خیابان و پیاده رو ممنوع است. -42تبصره 

در صورتی که تبلیغات محیطی و مشاغل با استفاده از ابزارها و تکنولوژی های جدید که در این ماده پیش بینی  -43تبصره 

تصویب آن در ستاد نظارت و هماهنگی محتوای تبلیغات محیطی شهری  نشده است درخواست یا نصب گردد، به شرط تایید و

 عوارض آن با یکی از ردیف های مندرج در این ماده تطبیق، محاسبه و اخذ خواهد شد.

 مالک مغازه ملزم است در صورت تغییر صنف، تابلوی نصب شده قبلی را برچیند. -41تبصره 

های تجاری، خدماتی یا پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرون مغازه های مستقر در داخل مجوعه  -40تبصره 

 ساختمان نمی باشند.

مانند ترمینال های مسافربری و ... یا  تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی و محوطه های خصوصی -46تبصره 

این ماده خواهد شد و مطابق بندهای  3ند محل های مسقف )مانند بازارهای مسقف و پاساژها( نصب گردد نیز مشمول ب

 ( عوارض )در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده( اقدام خواهد شد.2/4مربوطه نسبت به محاسبه و وصول یک دوم )

 در تابلوهای چندوجهی مساحت کل وجه ها در محاسبه عوارض لحاظ خواهد شد. -47تبصره 

اهای تبلیغاتی مطابق طرح جامع و تفصیلی و با تایید ستاد نظارت و هماهنگی مکان های مجاز استفاده از فض -48تبصره 

 محتوای تبلیغات محیطی شهری تعیین می شود.

قانون شهرداری ها و همچنین طبق مبحث بیستم مقررات ملی  00ماده  27واحد زیباسازی به استناد بند  -49تبصره 

تولیدی، توزیعی و غیره که دارای تابلوهای غیرمجاز و یا بدون مجوز  ساختمان مکلف است برای آن عده از واحدهای صنفی،

روزه ارسال تا واحد صنفی نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نمایند، در صورت  45نصب می باشند، اخطاریه ای با اعطای مهلت 
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فاکتورهای هزینه شده بعالوه  عدم همکاری شهرداری راساً نسبت به جمع آوری اقدام نموده و بهای خدمات جمع آوری برابر

 درصد هزینه باالسری محاسبه و در حساب واحد صنفی و مؤدی اعمال خواهد شد. 25

هر گونه تابلو تبلیغاتی که در داخل ملک شخصی مشرف به معابر عمومی باشد، مشمول قوانین مربوط به اخذ  -25تبصره 

 ی الزم را از واحد زیباسازی اخذ نماید.مجوز و عوارض طبق این ماده بوده و مالک بایستی مجوزها

 40درصد، در سه ماهه دوم  25در صورت پرداخت عوارض به صورت نقدی در همان سال و در سه ماهه اول  -24تبصره 

درصد کاهش مبنای عوارض این ماده خواهد شد. ضمناً کاهش مبنا شامل بدهی سال های قبلی  45درصد و در سه ماهه سوم 

 شرکت های تبلیغاتی طرف قرارداد نیست.و کانون ها و 

هر گونه دیوارنویسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و درصورت مشاهده به ازای هر متر مربع مبلغ  -22تبصره 

ریال از بابت جریمه اکران از ذینفع اخذ و به حساب سازمان زیباسازی واریز خواهد شد و نسبت به پاک سازی  4,555,555

 واهد شد.اقدام خ

چسپاندن هر گونه برچسپ یا تراکت های تبلیغاتی در فضاها و مبلمان شهری ممنوع بوده و در صورت مشاهده،  -23تبصره 

 ریال از بابت جریمه اکران اخذ خواهد شد. 205,555روزانه مبلغ 

ی سقز از سط  شهر جمع در صورت جمع آوری تابلوها و داربست های غیرمجاز و بدون مجوز که توسط شهردار -21تبصره 

ریال به ازای هر متر مربع محاسبه و اخذ خواهد شد و در  0,555آوری و انبار می گردد، هزینه انبار و نگهداری روزانه مبلغ 

صورت عدم مراجعه صاحب تابلو اگر قیمت انبار کردن به طور کلی بیش از مبلغ کل اجناس باشد کلیه موارد به نفع شهرداری 

 د شد.مصادره خواه

وصول عوارض و واگذاری هر گونه تبلیغاتی اعم از محیطی و مشاغل به منظور حفظ وحدت رویه بر عهده واحد  -20تبصره 

زیباسازی است و شرکت ها و سازمان های تابعه حق واگذاری و بهره برداری از منافع آن را ندارند و هر گونه واگذاری و وصول 

 به عنوان تخلف محسوب می شود.

نورپردازی تابلوها بر اساس استانداردهای ملی، زیست محیطی و ترافیکی بوده  و نباید به گونه ای باشد که موجب  -26ره تبص

 اختالل ترافیکی، آزردگی و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و منازل هم جوار شود.

 هر گونه تابلو ممنوع است.استفاده از سطوح فضای سبز، حاشیه خیابان، پیاده راه جهت قرارگیری  -27تبصره 

 

 ب( تبليغات بصورت بالن :

 عوارض مربوط به تبلیغات هر نوع کاال ، خدمات ویا پیام آموزشی و... بصورت بالن بشرح جدول زیر محاسبه واخذ می گردد :

  252× قطر بالن × نصب بالن در عرض خیابان : عرض محل p  ) به صورت روزانه ( 

  2 15× نصب بالن به صورت ایستاده : قطر بالن p   ) به صورت روزانه ( 

   152× نصب بالن به صورت هوایی : حجم بالن p   ) به صورت روزانه ( 

برابر است با ارزش معامالتی و در هر حال از بین ارزش معامالتی زمین محل نصب بالن و یا محل دفتر مرکز فعالیت ، Pتبصره : 

 رزش در نظر گرفته می شود .باالترین  ا
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 : ج ( تبليغات بصورت بيلبورد ، پارچه ای ، ...  

  تبلیغات به صورت سازه های موقت )لمپوست و غیره( بر اساس شرایط مورد تایید در آئین نامه ، در میادین اصلی  برای هر متر

 P402و برای سایر خیابانها برای هر متر مربع P252مربع

  سازه های موقت برای ارگانهای دولتی بر اساس شرایط آئین نامه ، برای هر متر مربعتبلیغات به وسیلهP422  و بصورت روزانه 

 تبلیغات بر روی بیلبوردها و استندهای متعلق به شهرداری ، برای هر متر مربعP402  و بصورت روزانه) به  استثنای میدان

 جمهوری(

 لمپوست ها :د(

 ریال برای هرماه 555/255/4اظ کردن دو وجه ) پشت و رو (    خیابان جمهوری  هر طرف با لح 

  ) ریال برای هر ماه 555/955بلوار صالح الدین ایوبی هر طرف با لحاظ کردن دو وجه ) پشت و رو 

  ) ریال برای هر ماه   555/725دلتای دانشگاه آزاد هر طرف با لحاظ کردن دو وجه ) پشت و رو 

 ریال برای هر ماه  555/655کردن دو وجه ) پشت و رو (  ورودی بانه هر طرف با لحاظ 

  ) ریال برای هر ماه 555/785ترانشه قه وه خ هر طرف با لحاظ کردن دو وجه ) پشت و رو 

 ه(بيلبوردها:

  ریال   برای هر روز     055/38میدان جمهوری هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 555/12میدان جمهوری مقابل شاهوردی هر مترمربع  3*0بیلبورد 

   ریال برای هر روز 055/38سه راهی مسجد جامع و نبش اداره دارایی هر متر مربع 

  ریال برای هر روز555/15بهمن هر متر مربع  22میدان 

  ریال برای هر روز 555/21میدان دخانیات هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 555/21میدان استقالل هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 555/15متر مربع میدان آزادی هر 

  ریال برای هر روز 555/26شهرک دانشگاه هر متر مربع 

 ریال برای هر روز 555/22هر متر مربع  و بلوار انقالب میدان انقالب 

  ریال برای هر روز 555/22ذر آزادگان هر متر مربع گذر و رو گزیر 

  ریال برای هر روز 555/30میدان قدس هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 555/25میدان شهدا هر متر مربع 

 ریال برای هر روز 555/49یم آباد هر متر مربع رمیدان ک 

  ریال برای هر روز 555/20پارک شهر ورودی خیابان ورزش هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 555/30پارک شهر ورودی خیابان ملت هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 555/22و جنوبی هر متر مربع چهار وجهی میدان قدس اضالع شمالی 

  ریال برای هر روز 555/28چهار وجهی میدان قدس اضالع شرقی و غربی هر متر مربع 
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 سایر مناطق شهری که جزء معابر اصلی شهر نبوده p %40 برای هر متر مربع برای هر روز 

 :تابلوهای نصب شده بر روی پل های عابر پياده (و 

 میلیون ریال برای هر ماه 555/555/45نصب شده بر روی پل عابر پیاده مسیر بلوار کردستان هر طرف تابلوهای  -

میلیون ریال  555/555/7تابلوهای نصب شده بر روی پل عابر پیاده مقابل اداره مخابرات پایین تر از میدان استقالل هر طرف -

 برای هر ماه

ممنوع میباشد و با هماهنگی حوزه خدمات شهری پیگیری و  در سط  شهرسازه مشابه : نصب هرگونه داربست و یا هرگونه  4تبصره 

 قابل برداشت میباشد در سط  شهر ممنوع می باشد.

 

 :ایستگاهای اتوبوس  (ز

 ریال برای هر ماه 555/555/2ایستگاه های اتوبوس مسیر شهرک دانشگاه هر ایستگاه   -

 ریال برای هر ماه 555/755/4میدان ماموستا هیمن و آزادی هر ایستگاه ایستگاه های اتوبوس میدان استقالل ، -

 ریال برای هر ماه  555/555/2ایستگاه اتوبوس سه راهی مسجد جامع مقابل پست بانک -

 ریال برای هر ماه 555/355/4 سایر ایستگاه های اتوبوس مسیرهای سط  شهر هر ایستگاه -

 :ایستگاه تاکسی  (ح

ریال  555/355/4تاکسی واقع در میدان استقالل )مقابل اداره مخابرات و کمیته امداد امام خمینی(  هر ایستگاه ایستگاه های  -

 برای هر ماه

 

 : اجرای تبلیغات بشکلهای جدید و خارج از این دستورالعمل جهت برآورد عوارض به کارگروه درآمد ارجاع خواهد گردید .  4تبصره 

انجام  و دریافت  هزینه متعلقه در مورد تبلیغات  انجام گرفته توسط بخش خصوصی ، متوجه شهرداری :  مسئولیت نحوه  2تبصره 

 نخواهد بود . 

 است .  نصب در عرض معابر  ممنوع تبلیغات پارچه ای بصورت:   3تبصره 

 قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.:  1تبصره  

: جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی، تولیدکنندگان فعال شهرستان در صورت تایید اداره محترم صنعت معدن و تجارت  0تبصره 

 تخفیف محاسبه می گردد.  052با 

:  در صورت تصویب و تایید آیین نامه ساماندهی تبلیغات شهری در صحن شورای محترم اسالمی شهر ، مالک عمل آیین  6تبصره 

 د بود .نامه خواه
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 (237172: ضبط سپرده های مطالبه نشده  ) 72ماده 

سال از تاریخ  45در صورت عدم مطالبه صاحبان ) ذینفع ( سپرده های به ودیعه گذاشته شده نزد شهرداری پس از گذشت   

قانون شهرداریها وجوه مطالبه نشده را بعنوان درآمد عمومی منظور نماید .  78استحقاق ، شهرداری مجاز است دراجرای مفاد ماده 

زم را برای استرداد وجوه مزبور درصورت مراجعه احتمالی  صاحبان سپرده در بودجه ساالنه بدیهی است شهرداری بایستی اعتبارال

 منظورنماید.

 (237171: ضبط سپرده های معامالت شهرداری  ) 72ماده 

حد اکثر تا در معامالت مختلف شهرداری ، هر گاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری نماید و یا پس از ابالغ قانونی 

هفت روز حاضر به انعقاد قرار داد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی 

که برندگان دوم  و سوم نیز ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری 

 دید  .ضبط خواهد گر

 

 (227272): عوارض گذرنامه  77ماده 

 برابر تعرفه ابالغی توسط مراجع ذیل صالح

 

 (227272): عوارض اسناد رسمی   73ماده 

از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع  82کل کشور مقرر شده  4362قانون بودجه سال 95طبق بند ج تبصره 

اصالحی قانون ثبت اسناد و امالک کشور  به شهرداری ها اختصاص و در مراحل مختلف طی سال از طریق نمایندگی  432ماده 

 .محترم خزانه استان کردستان به حساب درآمد های عمومی شهرداری سقز واریز می گردد 

 (227272): عوارض گاز  77ماده 

مصرفی مشترکین به  برقو  تلفن، آب،  گاز قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درصدی از بهاء  02و  04،  46،  4برابر مفاد مواد 

مستند گردد . عنوان عوارض محاسبه و  توسط  سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز می

  4387افزوده مصوب سال قانونی : مالیات بر ارزش 

 (227272): عوارض آب بهاء مشترکين  73ماده 
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مصرفی مشترکین به عنوان  برقو  تلفن،آب،  قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درصدی از بهاءگاز  02و  04،  46،  4برابر مفاد مواد 

مستند قانونی : گردد . هرداری واریز میعوارض محاسبه و  توسط  سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب درآمدهای عمومی ش

  4387مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 

 (227272): عوارض تلفن )ثابت و همراه (  79ماده 

مصرفی مشترکین به عنوان  برقو  تلفن،آب،  قانون مالیات بر ارزش افزوده ، درصدی از بهاءگاز  02و  04،  46،  4برابر مفاد مواد 

 گردد . عوارض محاسبه و  توسط  سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز می

  4387مستند قانونی : مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 

 (227272): عوارض برق   37ماده 

مشترکین به عنوان  مصرفی برقو  تلفن، آب،  افزوده ، درصدی از بهاءگاز قانون مالیات بر ارزش  02و  04،  46،  4برابر مفاد مواد 

 گردد . عوارض محاسبه و  توسط  سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز می

  4387مستند قانونی : مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 

 (227272)افزوده: درآمدهای مشمول ماليات بر ارزش  32ماده 

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشورو در جهت ایجاد وحدت رویه در سط   34/6/89مورخ  54/4/29264باستناد نامه شماره 

کشور، از درآمدهای شهرداری از محل عرضه کاال و ارائه خدمات )به غیر از درآمدهای حاصل از وصول عوارض ( مطابق جدول زیر 

دهای حاصل ازمواد ذکر شده بحساب سازمان از درآمو مواد متناظر آنها در این دفترچه مشمول مالیات بر ارزش افزوده میگردد و 

 امور مالیاتی واریز میگردد.

معتبر بوده و با اعالم و ابالغ ضریب جدید ،  4399( تا اعالم جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال 92تبصره : ضریب مذکور )

ر ارزش افزوده ، وزارت اقتصاد و دارایی خواهد همان  ضریب اعمال و اجرا می گردد.مالک عمل و اجرای این ماده قانون مالیات ب

 بود. 

 ردیف

 

 ماده متناظر عنوان درآمد

1 
 

 32 درآمد حاصل از خدمات حق آسفالت و لکه گيری و ترميم حفاری

2 
 

 13 حاصل از خدمات حق کارشناسی و فروش نقشه ها درآمد

3 
 

 31 در آمد حاصل از خدمات پيمانکاری و مشاوره و نظارت

4 
 

 72-77 در آمد حاصل از خدمات مدیریت پسماند

5 
 

 71 در آمد حاصل از آگهی های تجاری

 17 در آمد حاصل از خدمات آماده سازی 6
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7 
 

 71 تبليغاتی و تابلوهای تبليغاتی در آمدهای

8 
 

 - از حمل و نقل عمومی( در آمد حاصل از فروش بليط)بغير

9 
 

 - در آمد حاصل از سرویس های دربستی

11 
 

 77 در آمد حاصل از فروش اتوبوس از رده خارج

11 
 

 - گير و ... در آمد حاصل از خدمات خط کشی ،سرعت

12 
 

 21 در آمد حاصل از خدمات کارت پارك

13 
 

 - و حق کارشناسی طرحهای فضای سبز درآمد حاصل از اجرا و نگهداری

14 
 

 77 اقساطدرآمد حاصل از مزایده ویا فروش اموال منقول و 

15 
 

 32--79 محصول یا کاال از جمله : گل و گياه ،آسفالت ،کارخانجات کمپوت و ...  درآمد حاصل از فروش

16 
 

 73 درآمد حاصل از خدمات آرامستانها

17 
 

 - درآمد حاصل از خدمات آزمایشگاهی

18 
 

 33 درآمد حاصل از کرایه ماشين آالت

19 
 

 21 درآمد حاصل از ورود به پارکينگ

21 
 

 71 درآمد حاصل از خدمات روز بازارها

21 
 

 - خرید و فروش خودرو درآمد مرکز

22 
 

 77 درآمد حاصل از وصولی ورود به بازار ميدان ميوه و تره بار

23 
 

 - درآمد حاصل از وصولی بليط و حق سکو و ورود یه  و ماشين شویی  و تعمير گاه و غيره

24 
 

 - فروش نقشه های جغرافياییدرآمد حاصل از تکثير و 

25 
 

 - ای و مهندسی  جهت خرید نرم افزار و سخت افزار درآمد حاصل از خدمات مشاوره

26 
 

 - درآمد حاصل از خدمات و پشتيبانی سيستمها

27 
 

 - درآمد حاصل از اجرای پروژه های آنفور ماتيکی

28 
 

 - هتل ، مهمانسرا ، پالژها و سایر مراکز رفاهی شهرداری درآمدخدمات

29 
 

 - درآمد حاصل از خدمات فنی )مطالعه(

31 
 

 - درآمد حاصل از فروش تسهيالت تفریحی و رفاهی

31 
 

 37 آالت و وسائط نقليه درآمد حاصل از کرایه ماشين

 - پروانه های بهره برداری نمایندگی درآمد خدمات 32
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33 
 

 - درآمد حاصل از خدمات انبار داری

34 
 

 - درآمد حاصل از مال االجاره  اموال منقول

 

 : زمان اجراء  31ماده 

الزم االجرا بوده و زمان واریز وجوه  بحساب شهرداری )  4111این دستور العمل پس از تایید مراجع ذیصالح دقیقأ از ابتدای سال  

 نه تشکیل پرونده و صدور فیش( در این خصوص مالک عمل خواهد بود . 

شهردار در صورت وجود هرگونه ابهام در اجرای مفاد این دستور العمل  ویا وصول درآمد در موارد جدید ،  کارگروهی متشکل از 

مصوبات این  و نسبت به بررسی موضوع و ارائه راهکار مناسب اقدام خواهند ،  اسان حوزه مربوطهمسئولین و کارشن،  ،معاونین 

 الزم االجراء خواهد بود . شورای محترم شهرکارگروه پس از تایید توسط 

 : تصویب 32ماده 

انون تشکیالت و... شوراهای ق  74ماده     46این دستور العمل در اجرای اختیارات تفویضی به شورای اسالمی شهر برابر بند 

اسالمی شهر ، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ) موسوم به تجمیع عوارض ( و قانون مالیات بر ارزش افزوده  جهت 

ساعت کار کارشناسی در 25ماده و تبصره ها و بند های مربوطه ، طی چندجلسه متناوب و   82نیل به اهداف تعیین شده ، در 

تصویب و جهت اجرا 52/44/4399لغایت  23/45/4399از تاریخ  257/0ابر مصوبه جلسه فوق العاده شمارهای اسالمی شهر ، برشور

 ابالغ گردید.

 

 

 

 

 

 

 منطاقااااه ضریب
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 جدول پيوستی)معابر اصلی(

و محله جوتيارانماالن ، آباد ، تپهنياز ، تپه حاجیهای جاده کانیآباد ، محدودهصالحآباد ، تپه های بهارستان ، شریفمحدوده 2

 هایی که در این جدول قيد نشده است .مناطق و محدوده کليه

های فرعی بين بلوار کشاورز و کشتارگاه قدیم ، خيابان استادشيرازی از الکالم مجدی ، خيابانسينا ، ملکخيابان شریعتی ، ابن 2/2

شهيدفهميده تا ميدان تامين اجتماعی ، شفا، رودکی ، سلمان فارسی ، خيابان حمام سعدی ، ابوذر تا ميدان جانباز،  2گلستان 

، مقداد ، یاسر ،سردار، بلوار هفت تير از ترمينال تا ميدان ورودی ، خيابان بين پُل فلزی و ميدان استقالل ، بلوار کردستان از 

يت ، خيابان کارگر و رسالت ، خيابان شهيد منتظری  ، از کارخانه آرد خيابان فاز یک فرهنگيان تا ميدان ورودی ،بلوار ترب

مویدی تا ورودی تازه آباد ، خيابان حضرت عمر)رض( ، بلوار شورا ، خيابان اصلی فرهنگيان ، بلوار شهيد رجایی، بلوار تلگراف ، 

سه راهی شهرك دانشگاه ، خيابان اصلی قوخ ،  گوالن ، خيابان قاضی کوثر از تقاطع قاضی کوثر تا 11بلوار تعاون ،بلوار اصلی 

، خيابان  8بلوار شورا،خيابان حضرت ابوبکر،خيابان فخررازی از پل هوایی تا تا ميدان جامی، خيابان شهدا از گورستان تا مهر 

 خيابان سهروه ردی تا ميدان حاجی آباد،، خيابان دارالصفا شهيد شلتوت، خيابان حضرت حمزه، 

بهمن تا تقاطع بلوار انقالب ، حریم ميدان استقالل ، خيابان شهدا از ميدان شهدا تا  22قد س ، بلوار وحدت از ميدان خيابان  1/2

راهی مسجد بهمن از ميدان تا سه 22بهمن ، خيابان  22گورستان ، خيابان فخررازی از تقاطع خيابان ملت تا پُل هوایی خيابان 

، بلوار کردستان از ترمينال بوکان تا خيابان فرهنگيان، خيابان معلم ، حریم ميدان معلم ، جامع ، بلوار حافظ ، خيابان کودك 

خيابان عمار تا مدرسه هفت تير ، خيابان محمد قاضی تا تقاطع قاضی کوثر  ، بلوار هفت تير ،خيابان ماموستا هه ژار و موالنا ، 

تا کارخانه آرد مویدی ،  سعدی، از ابتدای بهارستان پایينبان خيا ،8گلستان  خيابان استادشيرازی از ميدان استقالل  تا

 ،خيابان شيخ مظهر، خيابان امام دوطرف کالنتری تا پل وحدتسرتاسر خيابان دکتر خالدی

خيابان ، خيابان ملت ، بلوار انقالب اسالمی ،  11راهی مسجد جامع تا کالنتری حریم ميدان شهدا ،خيابان امام خمينی)ره( از سه 2/2

امام خمينی)ره( حدفاصل ميدان استقالل و ميدان آزادی، خيابان آزادی ، بلوار کردستان از ميدان ماموستا هيمن تا ترمينال 

بلوار دانشجو ، خيابان اصلی شهرك  بهمن ، خيابان جمهوری اسالمی  ، 22بوکان ، بلوار وحدت از ميدان دخانيات تا ميدان 

 متری شهرك دانشگاه. 45، ا ميدان مادر ، بلوار شهيد بهشتیایوبی ، از ميدان انقالب ت دانشگاه.خيابان صالح الدین

 21ا ، بلوك مجتمع های تجاری و  پاساژهراهی مسجدجامع ، راسته بازار اردالن ،خيابان امام خمينی )ره(از ميدان آزادی تا سه 2/2
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 معبر بلوك ردیف

 طرفین بلوار کردستان از شهید رجایی تا نبش پایین آهاب  2 1

 متری تا نبش پایین آهاب 32بلوار کردستان از ابتدای  3 2

 متری تا تعاون 32بر بلوار کردستان از  1 3

 بر بلوار کردستان)از چهار تابلو تا ترمینال بوکان( 0 4

 بر میدان ماموستا هیمن،بر بلوار کردستان 6 5

 بر میدان ماموستا هیمن،بر میدان استقالل،بر بلوار صالح الدین ایوبی،بر بلوار کردستان)چهار  7 6

 تابلو تا هیمن(

 خیابان بهارستان 8 7

 بر بلوار هفت تیر تا انتهای نیروی انتظامی 9 8

 خیابانتیر، خیابان اصلی شهرک دانشگاه)کمربندی موجود(،بلوار دانشجو از تقاطع  7بر بلوار  42 9

 تیر 7دانشگاه تا مسجد حضرت فاطمه،بلوار دانشجو از مسجد  حضرت فاطمه تا تقاطع بلوار 

 بر خیابان اصلی شهرک دانشگاه 43 11

 بر میدان آزادی،بر میدان جمهوری،بر خیابان جمهوری،بر خیابان امام بعد از حریم میدان  47 11

 آزادی تا حریم میدان جمهوری

 حریم میدان جمهوری،بر بلوار جمهوری،بر خیابان امام بعد از حریم میدان جمهوری تا سه  48 12

 راهی مسجد جامع(

 میدان شهدا 21 13

 بر خیابان شهدا از سه راهی مسجد عمر تا تقاطع مال عبداهلل محمدی 20 14

 خیابان شهدا از چهار راهبهمن تا تقاطع قانع،بر میدان شهدا،بر  22بر میدان هیمن و خیابان  26 15

 تا میدان شهدا
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