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 مستندات قانونی

 

ر ردآمد  اقنون  اه دهیاری   و   اه شهرداری  زهینه  و  پایدا
 1ماده 

لی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای ما انواع ابزارهای تأمین منابع شهرداریها و دهیاری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از

 .طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند

ر وآیین نامه مالی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون با پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت کش

 .تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

دهیاری ها می توانند به عنوان دستگاه اجرائی از اعتبارات تملک دارایی ها استفاده نمایند. آیین نامه اجرائی موضوع این تبصره  -تبصره

ه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنام

 .هیأت وزیران می رسد

 2 ماده

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی 

 .شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند عوارض و بهای خدمات بهره می برند، مکلفند

 2 تبصره

 :درآمد از عوارض محلی –الف

وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای 

انین و درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول مطابق قو

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

 .استانها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابالغ می شود

( قانون ۹۱رد اعالم شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده )وضع هرگونه عوارض به غیر از موا

 :با اصالحات و الحاقات بعدی خواهدبود. عوارض ابالغی باید مطابق ضوابط ذیل باشد 1۹/۲/۹9۱۲مجازات اسالمی مصوب 

م از کالنشهرها )شهرهای باالی یک میلیون نفر(، سایر و دسته بندی شهرداریها اع تناسب وضع عوارض با توجه به شرایط محلی -۹

 شهرها و روستاها

 به جای وضع عوارض بر سرمایه گذاری عوارض بر بهره برداری برنامه ریزی در جهت وضع - ۲ 

 عدم أخذ عوارض مضاعف -9 

 .ه باشدعوارض، وضع یا ابطال شد نوعیت دریافت بهای خدمت و سایر عناوین مشابه در مواردی که مم -4
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 عدم اجحاف و تبعیض در اخذ عوارض بویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی - ۵

توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافیت ها یا تخفیف برای گروههای ناتوان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام  -6 

 خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور

 با  19/۹۲/۹966( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 64اع عوارض محلی قیمتهای معامالتی موضوع ماده )مبنای محاسبه عوارض در انو  -۷

 .اصالحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن می باشد

 .می باشد مراجع ذیصالح میزان تورم اعالمی حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل به  -۸

ریها و دهیاریها منحصر در عناوینی است که در دستورالعمل موضوع صدر این تبصره به تصویب بهای خدمات دریافتی توسط شهردا  -۱ 

 .وزیر کشور رسیده است

 :بهای خدمات -ب

کارمزدی است که شهرداری، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداریها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازای 

 .یم، وصول می کنندارائه خدمات مستق

 1تبصره 

چنانچه اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذیصالح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، 

تانها انجام پذیرد. شهرداریها و دهیاریها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوس بدون دریافت وجه توسط دستگاههای اجرائی باید

 .معاف می باشند

 4تبصره  

شهرداریها و دهیاریها موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجراء در 

 .نونی می باشدل نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قائوسال بعد به اطالع عموم برسانند. وزارت کشور مس

 0تبصره  

یر ابرقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و س

د سهام شرکتها، قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سو

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

 .اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد

 5تبصره 

با اصالحات و الحاقات  ۹۷/۲/۹9۸۸مصوب   ( قانون مالیات بر ارزش افزوده۵1( ماده )۹از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، تبصره )

 .بعدی نسخ می گردد

 3 ماده

با اصالحات و الحاقات بعدی به میزان دو و نیم  ۹94۷/۱/۷( قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۲موضوع ماده ) نرخ عوارض نوسازی

 .الیاتهای مستقیم تعیین می گردد( قانون م64( ماده )9آخرین تقویم موضوع صدر و تبصره ) ارزش معامالتی (٪۲.۵ )درصد

مؤدیانی که از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون ظرف یک سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق  –تبصره 

 .خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرائم عوارض می شوند
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 4 ماده

( سهم ۹1۱ده درصد)  نسبت به دریافت مدید گذرنامه و گواهینامه رانندگیتعرفه صدور و ت نیروی انتظامی موظف است عالوه بر

و واریز آن به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام کند تا وزارت مزبور بر اساس میزان وصولی هر  شهرداریها

 .شهر به آن شهرداری پرداخت نماید

 

 5 ماده

با اصالحات و الحاقات  1۸/۹۲/۹9۸۱( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۲9از محل ماده )خزانه داری کل کشور موظف است 

بعدی، هر ماه سهم شهرداری ها و دهیاریهای کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور و سهم سایر ذی 

است جرائم وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان نفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور موظف 

 .استان و بر اساس شاخص جمعیت، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید

 6 ماده

( به آن الحاق می 9( آن به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره )۲( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره )۹۵ماده )

 .گردد

شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی  -۹۵ماده 

های  صپلیس راهور، از ابزارهای الزم از قبیل ایست سنج )پارکومتر( یا کارت توقف )کارت پارک( استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخ

آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد)ترافیک( معابر تعیین می کند، پس از طی مراحل 

 .است« توقف ممنوع»قانونی، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل ونقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف 

قوقی متصدی حمل ونقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه اشخاص حقیقی و ح -۲تبصره  

( درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا ۹11۱ریال اقدام کنند. صددرصد ) ( ۲1111صدور آن به میزان بیست هزار) 

 .صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود

ور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصالح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به مبلغ مذک 

 .راه اندازی سامانه ثبت اطالعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند

صدور مجوز ورود به محدوده های شهرداری های شهرهای باالی پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استانها می توانند عوارض  -9تبصره  

طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی 

 .دترافیک استانها )در تهران شورای حمل ونقل و ترافیک شهر تهران( مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نماین

 7 ماده

 :( قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به آن الحاق می شود۲۸1ماده )

( از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه ۹سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد) – ۲۸1ماده  

زارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. و

روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیالت میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت )هفتاد درصد) 

( شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه 91۱) ( شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریهای شهرستان های مربوطه و سی درصد۷1۱

وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها   هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوط(، مطابق با دستورالعملی که به

 .ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابالغ می گردد، هزینه نماید

مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی  

 .( سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می شود۹11۱تشکیل شده اند و صددرصد )



 

  
9 

 

 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

مرکز مت« موضوع این ماده، در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستاییکلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیالت  –تبصره 

می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها، صرف ارائه تسهیالت به طرحهای اولویت دار گردد. 

رت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اساسنامه این صندوق ظرف شش ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد وزا

جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هزینه های ایجاد و پشتیبانی صندوق توسعه شهری و روستایی از محل 

 .منابع این ماده تأمین می گردد

 8 ماده

اتهای مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی امالک و انتقال حق ( قانون مالی۵۱مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده )

 .( به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند۹۱( و یک درصد)۲۱واگذاری به ترتیب دو درصد)

از پرداخت عوارض  افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت، -تبصره

مذکور معاف هستند. آیین نامه اجرائی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها 

( اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره  است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه

 .تدوین می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد

 9 ماده

( ۵با اصالحات و الحاقات بعدی و ماده ) 1۸/1۷/۹9۸6( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۵کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران )موضوع ماده  1۹/16/۹966قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

با اصالحات و الحاقات بعدی(، مکلفند عوارض و بهای  ۲1/۹۲/۹9۸۲ ( قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۲)

اکثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری یا دهیاری مربوط واریز خدمات شهرداریها و دهیاری های موضوع این قانون را همه ساله حد

 .ل حسن اجرای این ماده میباشندئوکنند. ذیحساب و رئیس دستگاه مربوط، مس

 11 ماده

پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابالغ، موجب تعلق جریمه ای )در هنگام وصول( و به 

 .( خواهدبود۲4۱( به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد)۲۱میزان دو درصد)

( قانون ۷۷اختالف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمانهای وابسته به آن مشمول ماده ) -۹تبصره 

 .الحاقات بعدی می باشد با اصالحات و 14/۹۹/۹994شهرداری مصوب 

در صورتی که مطالبات قطعی شده شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک  -۲تبصره  

ریال باشد،پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء بوده و  ( ۹،111،111،111میلیارد)

 .مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می شودطبق مقررات 

 .میزان تعیین شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران همه ساله افزایش می یابد

رماندار شهرستان یا هرگونه اختالف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از ف -9تبصره 

نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسالمی شهرستان به انتخاب شورای اسالمی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به 

انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود. جلسه کمیسیون باید در مکان مشخص، تشکیل و پس از استماع دفاعیات ذی نفع اتخاذ تصمیم 

میم کمیسیون مزبور قطعی است و اعتراض در مورد آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد و بدهی هایی که طبق شود. تص

تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد الزم االجراء به وسیله اداره ثبت اسناد قابل وصول می باشد. اجرای ثبت 

 .زبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نمایدمکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون م
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 11 ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاری ها )به تفکیک 

مور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس هریک از شهرداریها و دهیاریها( را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیون های ا

 .شورای اسالمی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعالم نماید

 12 ماده

شهرداریها و دهیاریها موظفند گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسالمی تسلیم 

وطه نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تأیید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام کند. در کنند و شورای اسالمی مرب

صورتی که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسالمی مربوطه و تأیید شورای اسالمی استان، زمان رسیدگی و 

 .تأیید تا حداکثر یک سال، قابل تمدید می باشد

شوراهای اسالمی شهر و روستا موظفند نسبت به نظارت بر حسن اجاره امور مالی شهرداریها و دهیاری ها و کلیه سازمانها،  -۹صره تب

مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر 

صورتهای مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در  حساب درآمد و هزینه و نیز

 .موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و رسیدگی های الزم به شهردار و دهیار اعالم کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود

فند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه شوراهای اسالمی شهر و روستا موظ – ۲تبصره  

اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال کنند. در صورت عدم ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت کشور 

 .محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوط اقدام کندموظف است رأسا نسبت به انتخاب حسابرس و تأیید گزارش حسابرسی رسمی از 

شهرداریها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه ها در سامانه الکترونیکی برخط )آنالین( که توسط وزارت کشور حداکثر  – 9تبصره  

ی و شوراهای اسالمی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون راه اندازی می شود، اقدام کنند. همچنین شهردار

 .گزارش صورتهای مالی و تفریغ بودجه را از طریق انتشار در جراید و درگاه الکترونیکی به اطالع عموم برسانند

ود، شدیره آن از طرف شهرداری تعیین میحسابرس و بازرس قانونی شرکتهای وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیأت م – 4تبصره  

هیأت مدیره و تصویب شورای اسالمی شهر تعیین می گردد. شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای وابسته مجاز به پیشنهاد 

 .نیستند بیش از چهار سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند

 13 ماده

یب آن در بودجه ساالنه شهرداری، سازمانها و مؤسسات شهرداریها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیالت نسبت به پیش بینی و تصو

وابسته اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیالت در هر سال باید به گونه ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی هرسال به 

. موارد مستثنی از این ماده به صورت عالوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد

موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسالمی شهر و تأیید وزیر کشور با رعایت توانایی بازپرداخت تسهیالت، تعیین محل استفاده و 

 .مدت بازپرداخت مشخص می شود

 .و ابالغ می گردد دستورالعمل نحوه دریافت تسهیالت در دهیاریها توسط وزیر کشور تصویب -تبصره 

 14 ماده

به منظور کاهش هزینه های جاری شهرداری ها و دهیاری ها و ساماندهی نیروی انسانی آنان، وزارت کشور مکلف است حداکثر تا شش 

شرکتهای ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون نسبت به راه اندازی سامانه اطالعات نیروی انسانی شهرداری ها، سازمانها، مؤسسات و 

لی اوابسته به آنها اقدام کند. شهرداریها مکلفند نسبت به ثبت اطالعات حداکثر سه ماه بعد از راه اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. بار م

 .( این قانون تأمین می گردد۷ناشی از اجرای این ماده از محل منابع ماده )
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 15 ماده 

( از 1.۲۱اری ها و شوراهای اسالمی به وزارت کشور اجازه داده می شود تا دو دهم درصد )در راستای ارتقای سطح دانش شهرداریها، دهی

عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسالمی، شهرداریها و دهیاری ها بر اساس 

ن مشترکا توسط سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و شورای دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانو

 .عالی استان ها تهیه و توسط وزیر کشور، تصویب و ابالغ می گردد، هزینه نماید

اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه می  – تبصره

 .داکثر ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسدشود و ح

 16 ماده

لحاقات بعدی به شرح ذیل اصالخ با اصالحات و ا ۹۷/۹۲/۹9۸۲( قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۹ماده )

 .گرددمی

( از درآمدهای وصولی خود را به استثنای وام و تسهیالت و اعتبارات تملک 1.۵۱داقل نیم درصد)شهرداریها موظفند همه ساله ح – ۹ماده 

دارایی های سرمایه ای که دولت در اختیار شهرداریها قرار می دهد، اوراق مشارکت، تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( و تهاتر، به 

 نندحساب انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط واریز ک

 17 ماده

شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خالف 

با  ۲۲/۹۲/۹9۵۹( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده )

( قانون مجازات ۹۱ت بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده )اصالحات و الحاقا

 .اسالمی بجز حبس و شالق می شوند

  به روز رسانی می گردد.  با توجه به اصالحاتقانون درآمد پایدار 

 سایر قوانین و مقررات :

  1643مصوب سال آیین نامه مالی شهرداری قانون و 

 دیوان عدالت اداری هیات عمومی  آرای صادره 

  دستورالعمل مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری 

  11/11/1631مصوب قانون مالیات بر ارزش افزوده 

  1611( مصوب سال  1633قانون تشکیالت ، وظایف و انتخاب شوراها اسالمی کشور و شهرداران و اصالحات بعدی )سال 

 شهری  قانون نوسازی و عمران 

 1/6/1611 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شورای انتخابات و وظایف ، تشکیالت قانون 

 11/6/1636 مصوب اجرایی نامه آیین و مسکن مورا برای مسکونی کاربری فاقد اراضی واگذاری و فروش منع قانون  

 1634 سال مصوب آنها تعیین نحوه و شهرك و شهر،روستا حریم و محدوده تعریف قانون 

 13/3/1611 مصوب ها شهرداری نیاز مورد اراضی و امالك ، ابنیه تقویم نحوه قانون  

 12/3/1631 مصوب شهرداریها و دولتی طرحهای در واقع امالك وضعیت تعیین قانون 

 مربوطه اجرایی نامه آیین و کشور صنفی نظام قانون  

 هیئت1634/  1/  1  مورخ   هـ 6113  ت/  1343  شماره راییاج نامه آیین و 1636 سال مصوب ها پسماند مدیریت قانون 

 دولت محترم
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 لیات و تعاریفک

 
 ساختمانی است که جهت سکونت شهروندان احداث و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویس های الزم است. واحد مسکونی :

 : استقرار دارد . منظور ساختمان هایی است که در هر طبقه فقط یک واحد مسکونی مسکونی تک واحدی 

 : منظور ساختمان هایی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی استقرار دارد. مسکونی چند واحدی 

کسب و پیشه و تجارت و یا ارائه خدمات احداث می شود و یا به عبارتی  به ساختمان هایی اطالق می گردد که به منظور ایجاد فعالیت های واحد تجاری :

تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت در آنها فعالیت دارند . بدیهی است موسسات و شرکت های دولتی و عمومی  واحدهای صنفی

 که با اصول بازرگانی اداره می شوند تجاری محسوب می گردد.

موافقت اصولی از دستگاه ها و مراجع ذیربط احداث میگردند واحد های تولیدی و صنعتی دارای  ساختمان هایی است که به منظور استقرار واحد صنعتی :

. 

به ساختمان هایی اطالق میگردد که جهت ارائه خدمات توسط ادارات دولتی، عمومی و یا ارگان های نظامی و انتظامی  واحد های اداری و خدماتی :

 احداث می گردند .

 به دانش آموزان ، دانشجویان ، کارمندان و ... ردد که از آنها جهت ارائه آموزشبه ساختمان هایی اطالق می گ واحد آموزشی و آموزش عالی :

 استفاده و در پایان دوره جهت استفاده کنندگان مدرک متناسب صادر می گردد. این ساختمان ها بر دو قسم است :

 : بدون دریافت هیچگونه وجهی آموزش ارائه می دهند  دجه دولت استفاده و زیرنظر مستقیم دولت ووواحدهایی که از ب واحد های آموزشی دولتی

. 

 

 : واحد هایی که در قبال دریافت شهریه نسبت به ارائه آموزش اقدام می نمایند .شامل مدارس غیر انتفاعی ،  واحدهای آموزشی غیر انتفاعی

 دانشگاه ها ،مراکز آموزش عالی و آموزشگاه های غیر دولتی .

 های ارائه دهنده خدمات پزشکی و درمانی اطالق گردیده که بر دو قسم است :به ساختمان  مراکز درمانی :

 : شامل بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، کلینیک ها و ... واحدهای درمانی دولتی 

 

 : دند شامل کلینیک های خصوصی ، مطبواحدهایی که با سرمایه بخش خصوصی و در جهت انتفاع تاسیس می گر واحدهای درمانی خصوصی، 

 آزمایشگاه ها، رادیوگرافی ها و ...

ساختمان هایی که صرفا جهت انجام مراسم دینی و مذهبی مورد استفاده قرار می گیرند شامل مساجد ،تکایا،خانقاه ها ،حسینیه ها ، بقعه  مراکز مذهبی :

 ها ، و زیارتگاه های مذهبی و ...
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نی های آن در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت گرفته و فضای به محلی اطالق می گردد که احداث اعیا مجتمع مسکونی : 

 واحد مسکونی باشد . رباز ، خدمات عمومی و سرانه های مورد نیاز در آن رعایت شده و حداقل دارای چها–––

 ازی در آن الزم االجراء می باشد .حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع که ضوابط و مقررات شهرس محدوده شهر :

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

 مربوطه تجاوز ننماید .

 قانون مالیاتهای مستقیم  64ماده  9عبارت است از آخرین ارزش معامالتی به استناد تبصره  ( :pقیمت منطقه ای )

  در محاسبه ، چنانچه ملک دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک ، مشرف به معبر مالک  :1تبصره

ض بر اساس باالترین قیمت عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد که فاقد قیمت منطقه ای بوده عوار

 منطقه ای خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد . 

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

 معبر می باشد بنا براین محاسبه کلیه عوارضات معبر اصلی بوده و مالک عمل معبر اصلی می باشد . به اینکه فضای سبز حاشیه جزء حریم همان 

  مسئولین فنی و کارشناسان موظفند نشانی دقیق ملک را )که مبنای صحیح محاسبه می باشند ( در کلیه موارد و استعالم ها قبل از  :3تبصره

 یا برگ بر و کف را با ذکر نام محله ، خیابان ، کوچه تهیه و عرض معبر را اعالم نمایند .هر کاری کنترل نمایند و حتما نقشه هوایی و 

  موردی تغییر کاربری می دهد بر اساس  ۵قیمت منطقه ای امالکی که الحاق می گردد و کمیسیون ماده : 4تبصرهp   نزدیکترین بلوک محاسبه

 برابر قیمت تعیین شده میباشد. 9و  در کلیه موارد 

 ای  قیمت منطقه : 5بصره ت(p  )  ( مالک  ۹41۲سال  سقز یخدمات شهردار یو بها یتعرفه عوارض محل) این دستورالعمل تمامی موارد در

 .اداره امور مالیاتی خواهد بود و ابالغی بلوک بندی تعیین شدهعمل 

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

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

دارای راه  ی بایدتقسیم یک قطعه زمین به دو یا چند قطعه جهت مالکیت یا استفاده مجزا از هر قطعه زمین تفکیک نامیده می شود . هر پالک م تفكیك :

 دسترسی جداگانه باشد .

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

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

 یک سند مشترک برای مجموع قطعات تنظیم می گردد.مجاور لغو و 

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

 متر بلندتر از هر نقطه آن باشد. ۵1/۹عبارت است از طبقه ای که سطح آن هم تراز کف و حداکثر  طبقه همكف :

 درصد یا بیشتر از حجم آن زیر زمین قرار دارد . ۵1متر باشد و  ۵1/۹قسمتی از ساختمان که ارتفاع آن حداکثر از کف معبر مجاور  ین :زیرزم

ر اصله زیر سقف آن از تراز گذرحداکثفقسمتی از ساختمان هم سطح گذر که معموال به صورت فضایی شامل ستونها بدون دیوار جدا کننده بوده و  پیلوت :

 متر می باشد و فقط به منظور پارکینگ ، انباری و موتورخانه استفاده می گردد. 41/۲

 سطحی از زمین است که در آن هیچگونه ساختمانی احداث نشده و برای استفاده محوطه سازی اختصاص داده شده باشد . حیاط :
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در معبر مجاور قطعه زمین . در مورد سقف شیب دار فاصله خط الراس بام از سطح فاصله عمودی آخرین نقطه بام تا کد ارتفاعی بر واقع  ارتفاع ساختمان :

 گذر اصلی محاسبه می گردد.

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

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

 خط بر دیوار خارجی ساختمان . 

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

 خارجی ساختمان .

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

 ساختمان . 

 کف آخرین پوشش مربوط به سطح زمین ، طبقات ساختمان با مصالح ساختمانی و ... کف آماده :

 اص داده شده است ، قسمتی از سطح هر زمین که جهت احداث ساختمان اختص سطح اشغال در طبقه همكف :

نسبت سطح کل زیربنای طبقات مورد استفاده به سطح کل زمین مورد استفاده . سطوح پارکینگ ، پیلوت، انبار ، زیرزمین و راه پله ها تراکم ساختمانی :

 جزء تراکم محسوب نمی گردد.

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

با رعایت سقف جمعیت پذیری می تواند ) با پرداخت  و محل استقرار تراکمی است که هر زمین با توجه به ویژگی های خود، معبر همجوار تراکم مجاز :

 حق تعدیل تراکم ( بپذیرد .

 .مابه التفاوتی است که برای استفاده از تراکم مجاز بایستی پرداخت شود  حق تعدیل تراکم :

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

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

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

 مقدار مساحتی از زیربنای واحد مسکونی که بطور متوسط به هر نفر از افراد ساکن در واحد مسکونی اختصاص می یابد . سرانه زیربنای مسكونی :

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

کار بعد صدور پایانمربوط به گذرگاه و خیابان عمومی می باشند . و سطح نما بایستی از انواع سنگ ها ، سیمان کاری سفید و غیره و آجر نما پوشانیده شود . 

 از اتمام عملیات ساختمانی اعم از قسمتهای داخلی و کلیه نماهای ساختمان امکان پذیر می باشد . 

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

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

شده و تابع شرایط غیر از حیاط اصلی ساختمان ) ارائه شده در ضوابط ( می باشد فضایی است که بعنوان نورگیری ساختمان در نظر گرفته  حیاط خلوت :

. 

 نحوه استفاده از اراضی در محدوده مورد مطالعه می باشد . کاربری :
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بهمن و بلوار  ۲۲ایوبی تا میدان خیابان صال الدین بافت فرهنگی و تاریخی شهر سقز از شمال به تقاطع محورهای آزادی و بافت فرهنگی و تاریخی :

ت و خیابان امام وحدت ، از شرق به میدان آزادی تا خیابان آزادی ، از جنوب به میدان قدس ، خیابان بهشتی تا میدان آزادی و از غرب به تقاطع بلوار وحد

بط و مقررات با عنوان محدوده بافت خمینی ، کوچه حمام سونا ، خیابان فردوسی تا میدان قدس محدود می شود که برروی نقشه منطقه بندی عملکردی ضوا

 تاریخی مشخص گردیده است .

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

ای وحدت و کردستان واقع می باشند که این محدوده ها در نقشه منطقه بندی بلوارهای وحدت و کردستان و اراضی با تراکم متوسط در محدوده جنوبی بلواره

 عملکردی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی نشان داده شده است .

  کاربری آموزشی 

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

دد. ، می گر، پیش دانشگاهی و مدارس فنی و حرفه ای که زیرنظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند و ارزشیابی مدارک آنها از دیپلم متجاوز نیست 

گردد در رده آموزش های عمومی همچنین مراکز فنی و حرفه ای که توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای باال بردن مهارت حرفه ای کارگران ایجاد می 

 تلقی شده است .

 

 : سات ساین قبیل مو فعالیت دارند . شامل آن قسمت از اراضی می گرددکه برای ایجاد واحدهای آموزشی عالی باالتر از دیپلم متوسطه آموزش عالی

 توسط وزارت علوم و آموزش عالی و سایر وزارتخانه ها ایجاد می گردد. 

 

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

 قرار می گیرد .

ص یشامل آن قسمت از اراضی می گردد که برای ایجاد مراکز خدمات درمانی و بهداشتی ، کلینیک های مختلف ، آزمایشگاه های تشخ کاربری درمانی :

ز این ا تاسیساتیطبی ، واحد فیزیوتراپی، مرکز توان بخشی ، مراکز رفاه خانواده ، خانه سالمندان و مراکز انتقال خون و بیمارستان های عمومی و تخصصی و

  .قبیل مورد استفاده قرار می گیرد

 کاربری تجاری 

 : ازه های تامین کننده مایحتاج روزمره سکنه هر یک از محالت می باشد نظیر واحدهای تجاری محله ای شامل تعدادی از مغ تجاری با عملكرد محله ای

 یلروش نفت و مغازه هایی از این قبنانوایی، قصابی ، مرغ فروشی ، کبابی ، فروش اغذیه مغازه ای ، تعمیرات کفش ، سبزی فروشی ، میوه فروشی ، شعبه ف

 می باشد . 

 

 : و دو هفتگی سکنه یک ناحیه را تامین می نماید همچون مغازه های  ری با عملکرد ناحیه ای نیاز های هفتگیواحدهای تجا تجاری با عملكرد ناحیه ای

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

 

 : نند و عالوه بر تامین مایحتاج شهروندان نیازهای سکنه شهرستان این واحدها بطور معمول به صورت عمده فروشی عمل می ک تجاری با عملكرد شهری

 و احتماال شهرستانهای همجوار را نیز تامین می کنند . 

 

 کاربری ورزشی 

 : شامل آن قسمت از فضاهای ورزشی می باشد که در اختیار جوانان و ورزشکاران شهر قرارمی گیرد و  ورزشی با عملكرد شهری و ناحیه ای

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

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

 میباشد. و گاز و... ال نیرو و شبکه های آب شامل حریم رودخانه هاو نهرها ،خطوط فشارقوی و انتق کاربری سبز حفاظتی :
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که برای احداث واحدهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی و مراکز اداری موسسات بخش خصوصی  شامل آن دسته از اراضی می گردد کاربری اداری :

 مورد کاربری قرار می گیرد .

از نظر آلودگی خاک ، هوا و صدا با اعمال تمهیدات شامل آن دسته از کارگاه های بزرگ و کوچک می گردد که  کاربری صنایع غیر مزاحم شهری :

. این کارگاه هامعموال پروانه تاسیس و بهره برداری خود را در محیط های مسکونی مستقر کردو وسایل سهل و ساده قابل کنترل باشند ولی نمی توان آنها 

 را از شهرداری دریافت می دارد . 

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

 شوند .

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

 و یا اعطا می شود .

شامل آن قسمت از اراضی می گردد که برای احداث سینما ،تئاتر،کتابخانه ، موزه ، نمایشگاه های دائمی و باشگاه های  ری فرهنگی و اجتماعی :کارب

 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، مسافرخانه ، مراکز اقامتی جوانان  ربری جهانگردی ، پذیرایی و گردشگری :کا

 ، اردوگاه های جهانگردی و تاسیسات تفریحی و گذران اوقات فراغت و گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد .

تاسیسات شهری شامل آن قسمت از اراضی می گردد که برای ایجاد مراکز آب ، فاضالب ، برق ، مخابرات  :شهری کاربری تاسیسات شهری و تجهیزات 

 ز جمع آوری و دفع، تلفن ، گاز و ... مورد استفاده قرار می گیرد و تجهیزات شهری شامل آن قسمت از اراضی می گرددکه برای ایجاد مراکز آتش نشانی ، مراک

گیرد که از این میان مراکز آتش نشانی و جمع آوری و دفن زباله جزء تاسیسات درون شهری  می غسالخانه و گورستان مورد استفاده قرار ، زباله ، کشتارگاه

 به حساب می آیند و بقیه آنها در حوزه استحفاظی ایجاد می گردد . 

در عمق پالک نیز با توجه به ضوابط طرح مجاز به احداث واحدهای تجاری  هابه مجوعه های تجاری که عالوه براحداث واحدهای تجاری در برگذرگاه  پاساژ :

 می گردد. با گذرگاه سرپوشیده می باشد اطالق
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 عوارض محلی

 اراضی:   اول فصل 

 (224141) صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی ربای امالک افقد مستحداثت : عوارض 2ماده 

 حدوده :الف ( دیوارکشی زمین های داخل م
مجوز دیوارکشی برابر ضوابط و مقررات شهرسازی و پس از رعایت برهای اصالحی در طرح تفصیلی جدید وتعیین ارتفاع و نوع مصالح مصرفی و 

 .جدول زیر صادر میگردد ...با اخذ عوارض مربوطه بر اساس
 هر متر طول       عوارض طول دیوار ردیف

   p  4/1   مترطول  04  تا  2

 P  15/2 متر طول     244تا    04ازاد بر  م 1

 P55/1   متر طول   244بر    مازاد 4
 

 . در اراضی کشاورزی و باغات داخل محدوده و حریم شهری : .ب ( دیوارکشی و احداث طرح های مسکونی و اداری و 

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

 ثبتی (و داخل حریم شهر ممنوع می باشد . 

دارای سندثبتی ) اراضی کشاورزی وباغات خارج ازمحدوده احداث در و...(  بلوک وفنس ونرده واز   اعم) هرنوع مجوزحصارکشی صدور : 2تبصره 

 .داخل حریم شهرممنوع میباشد و(   رسمی و

 صدور مجوز به طرحهایی که دارای تاییدیه از کارگروه زیربنایی و توسعه استان میباشند ، بال مانع است ) این طرح ها باید پاسخ استعالم :1رهتبص

 . کلیه دستگاههای خدمات رسان و ذیربط در امور مربوطه را داشته باشند ( وصول عوارض برای حصارکشی برابر جدول زیر خواهد
 

 

 طول/ریالهر متر  عوارض یوار طول د ردیف

 p   1/5 مترطول  544تا  2

 p  5 متر طول     2444تا    544از 1

 p  5 متر طول   2444بر    مازاد 4

 قانون ثبت اسناد باشد ، صدور مجوز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح احداث یک واحد ۲۲در صورتیکه ملک دارای سند مالکیت برابر ماده  :4تبصره

 مسکونی ویالیی در منتهی الیه زمین با اخذ عوارض زیربنا بال مانع خواهد بود.
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 فصل دوم  :  مستحدثات

 (22140و  224141) رپواهن ساختمانی  صدور  : عوارض 1ماده 
 

 :  نحوه صدور رپواهن ساختمانی  
اری با دریافت عوارض برابر متراژ برای ساختمان های نظامی و امنیتی نیاز به ارائه نقشه ساختمانی نبوده و شهرد (۹

اعالمی ارگان مربوطه، نسبت به صدور مجوز احداث و یا جوابیه استعالم ادارات بر اساس تعرفه مسکونی ، تجاری و 

 اداری اقدام خواهد نمود.

ه ابالغیدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ) قانون حمایت از حقوق معلوالن ( و  (۲

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و سازمان های غیر  ۸/۲/۱۷-۹۹16۹شماره 

دولتی مکلفند درخصوص مناسب سازی محیط فیزیکی شهری و ساختمان ها و اماکن عمومی برای افراد دارای 

ر برای ساختمان های عمومی فاقد امکانات مورد معلولیت اقدام نمایند . صدور مجوز احداث و همچنین صدور پایانکا

 نظر مقدور نخواهد بود .

معاونت شهرسازی موظف است در زمان تحویل پروانه ساختمانی ، لیست محاسبات را با جزئیات کامل تحویل متقاضی  (9

 نماید.

ق ، ند به جهت تشویدر صورتی که مالک یا مالکین درخواست صدور پروانه ساختمانی صرفا پارکینگ عمومی را بنمای (4

بدون محاسبه تراکم و تراکم طبقاتی وصول    p 1/9کلیه زیربنای طبقات بصورت عوارض قانونی از قرار هر متر مربع 

بر اساس کاربری جدید( (شود . در صورت تغییر کاربری و استفاده ملک به هر عنوانی غیر از پارکینگ تمامی عوارضات

 شود .  بدون تخفیف و با نرخ روز محاسبه

درج جمله نصب صندوق پستی و نیز نصب تابلوی مشخصات پروانه ساختمانی در محل برروی فرم صدور پروانه الزامی  (۵

 است.

عوارض صدور پروانه پس از ارایه نقشه های معماری ، سازه ای ، تاسیسات و تایید سازمان نظام مهندسی قابل محاسبه  (6

 و اخذ خواهد بود. 

رض مربوط به صدورپروانه ساختمانی را به صورت کامل )نقدی یا اقساط( پرداخت نماید ، در صورتی که مؤدی عوا (۷

مدت یک ماه سال جاری مهلت دارد تا نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید و در صورتی که به هر دلیل پروانه صادر نگردد، 

 هد شد. در صورت  افزایش قیمت عوارضات و منطقه ای مشمول پرداخت مابه التفاوت خوا

تحت عنوان علی الحساب  بوده و اخذ عوارضاتمغایر قانون اخذ هرگونه وجه نقد در تمامی عوارضات این دستورالعمل  (۸

 می باشد.   ممنوع عوارض و بهای خدمات این دستورالعمل ایام تخفیفات در خصوص  یاچه در زمان عادی 
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 كارربی: انواع  عوارض رتاکم صدور رپواهن ساختمانی رد
 .تراکم پایه منطبق با ضوابط طرح تفصیلی در انواع کاربری ها بشرح زیر محاسبه خواهد شد وه محاسبه نح

 

 

 

 برآورد T( جدول  9/۹) ضریبخیابان های اصلی  محاسبات طبقه مورد نظر بر اساس، در صورت احداث طبقه چهارم و باالتر تبصره : 

 . گرددمی
 

 

 

 

 ردیف
 

 کاربری 
 

تعداد بیشتر از یک معبر و  تراکم یک متر مربع

 بیشتر از یک واحد 

1 

ی
ون

سک
م

 

B) در سطح

111
  +1    )T   (P 5/4   + D1/1)  

 

 

 

 

 

 

 

2/N  مجموع عوارض* 

 

 

Z/2 *  مجموع عوارض 

 

 تراکم مسکونی در سطح  %121 در ارتفاع

 تراکم ناشی از 

 5مصوبات کمیسیون ماده 

 ارتفاعتراکم مسکونی در   211%

 تراکم معابر پیوستی

 Cجدول 

(B

111
  +1    )T   (P5/11  + D1/1) 

2 

ی
ار

تج
 

K(B دهنه یک

111
  +1    )T   (P9   +D5) 

K(B ک دهنهبیش از ی

111
   +1    )T   (P12  +D 5) 

 تراکم تجاری %65 انباری تجاری

 تراکم تجاری %71 طبقه تجاری نیم

تراکم ناشی از مصوبات 

 5کمیسیون ماده 

 تجاری در همکفتراکم   211%

3 
 ، 

ی
زش

مو
 آ

ی ،
ار

اد

ی 
ام

ظ
، ن

ی 
نگ

ره
ف

  .
.. 

و.
ی 

مان
در

و
 

B) در سطح

111
   +1    )T   (P5/9  + D7 ) 

سطح در تراکم در ارتفاع    1211 

تراکم ناشی از مصوبات 

 5کمیسیون ماده

 ارتفاع در  تراکم     2111

 تراکم اداری    %51 انبار اداری  و درمانی

4 

ی
عت

صن
 

B) در سطح

111
   +1    )T   ( 4P  +2/5) 

 سطحتراکم صنعتی در     %121 در ارتفاع
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 مطابق جدول زیر اعمال می گردد : kبرای محاسبه عوارض بر اضافه تراکم تجاری در طبقات ، ضریب 

 Kضریب  طبقات
  %111 همکف

  %81 اول
  %71 مدو

  %65 سوم و باالتر
  %81 زیر زمین

 

 ول فوق : اتعریف عالئم فرمول های محاسباتی جد

P :  قانون مالیاتهای مستقیم ( 64ماده  9تبصره  ) یقیمت منطقه اآخرین عبارت است از 

D : عبارت است از ارزش معامالتی ساختمان 

T : ست از ضریب منطقه ایعبارت ا 

B : متر 6متر و حداقل  91ض معبر به متر و حداکثر عبارت است از عر 

N : تعداد بیشتر از یک معبر 

Z : تعداد بیشتر از یک واحد 

 

 مانند سرای اردالنتایید اداره میراث فرهنگی و گردشگری  مورد بازارهای تاریخی ،خصوص کاروانسرا ها ، محوطه های تجاری  در

 متر لحاظ گردد.  ۹۲عرض معبر برابر 

 : همکف و زیرزمین به صورت پارکینگ و انباری مسکونی و تاسیسات ، در تراکم ها و در طبقات منظور نخواهد شد. 2تبصره 

 حداکثر طبقات در معبر های مختلف ، برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین خواهد شد .  : 1تبصره 

 اخذ گردد .  P4/۹*Qذیره در تراکم به چند واحد تجاری یا اداری ، پتجاری تبدیل یک واحد  تخلف عوارض : 4تبصره 

 اخذ گردد.  P4/۹*Qدر تراکم مسکونی  تبدیل یک واحد به چند واحدتخلف عوارض  : 0تبصره 
 

= Q   تعداد واحدهای مسكونی ، تعداد دهنه 
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 ردصد رعهص رد دو طبقه ( ساختمان اهی مسكونی : 244الف ( عوارض زريبنا )

 
 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کلیه  ۲9قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ت ماده ۵1ماده  9: برابر تبصره ۹تبصره 

 انین مربوط به بخشودگی و معافیت عوارض شهرداریها ملغی گردیده است .قو

 :(242141)  ب( عوارض پذريه

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

 صنعتی فرهنگی ،آموزشی ورزشی اداری ، درمانی و نظامی تجاری طبقات ردیف
 p 1/8 p 1/4  p p 8/1 2/2 زمین دوم زیر 1

 p 4/5 p 1/6 p 2 p 5/5 زیر زمین اول 2

 p 6/7 p 2 p 4 p 8/5 همکف 3

 p 4/2 p 2 p 2 p 5/5 اول 4

 p 4 p 2 p 2 p 3/6 دوم 5

 p 3/7 p 2 p 2 p 3 سوم و به باال 6

 p 2/2 p 1/6 p 2/2 p 3 انباری 7

 p 1/8 p 1/6 p 2/4 p 3 نیم طبقه 8

 p 1/8 p 1/6 p 2/4 p 1/8 تجاری راه پله،پارکینگ و آسانسور 9

 بیشتر از یک معبر عوارض بیشتر از یک واحد وارض هرمترمربعدرصد ع ناخالص سطح بنا ردیف

  p  1/21 متـرمربع  151تا  1 1

 

 
 

Z/1 *  مجموع عوارض 

 

 

  p   1/3 ترمربعم  311  تا   151  2

 

1/N *  مجموع عوارض 

 

 
 

 

 p      1/8 مترمربع 451  تا  311 3

 P1/1   مترمربع  611تا   451 4
 P8/1      مترمربع  751تا   611 5
 P2    مترمربع  911تا   751 6

 P/2   2 مترمربع  1111 تا   911 7

  p     2/8   متر مربع  1111بیشتر از   8
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  کلیه عوارضات متعلقه جهت واحدهای درمانی خصوصی ، دفاتر وکالت ، شرکتهای خصوصی ، دفاتر اسناد رسمی ،   : 2تبصره

فقط یک واحد تجاری تحت عنوان دفتر برای مشاغل بند مذکورو با رعایت  ۵۵ماده  ۹۸دفاتر فنی ومهندسی ، با رعایت بند 

بند ذیل امکان پذیرخواهد بود و در صورتی که بیش از یک واحد ایجاد گردد برابر قوانین به ترتیب از طریق  6شرایط طی 

 و ماده صد و وصول عوارض قانونی ناشی از افزایش واحد تجاری عمل خواهد شد : ۵کمیسیون ماده 

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

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

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

  مجاز میباشد. همکفواحد احداثی مربوطه فقط در طبقات منفی و 

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

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

  در مناطقی که احداث تجاری میسر و برای مالکین  مقرون به صرفه بوده ولی در دفترچه ارزش معامالتی بدون  :1تبصره

شد ، معبر با اطالعات کامل از جمله کروکی منطقه ای شناسایی لحاظ نمودن این موضوع ،  محدوده قیمت گذاری شده با

 قانون مالیاتهای مستقیم مستقر در اداره دارایی شهر سقز ارسال گردد.  64و جهت تعیین قیمت به کمیسیون ماده 

    صره ساختمان برابر مجوز های قانونی تغییر یا       :4تب ستفاده از  سبه عوارض ، نوع ا صورتی که پس از محا ه بد ، کلیدر 

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.

  تعرفه پذیره تجاری محاسبه خواهد گردید .  %55عوارض پذیره جایگاههای مواد سوختی به میزان   :0تبصره 

  متر مربع ساختمانهای استخر ، سونا  و جکوزی خصوصی  ، برابر با عوارض پذیره هر   :5تبصرهp1/1   محاسبه خواهد

 گردید

   عوارض مجتمع های مسکونی، مسکن های اجتماعی بر اساس دستور العمل ارسالی از اداره راه و شهر سازی         :6تبصره

 استان و هیئت محترم وزیران خواهد بود.

  محاسبه می گردد. 1ضریب با  باده پنج کلیه موارد عوارض پذیره بند در صورت تایید کمیسیون م : 5تبصره 
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 ( عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری با دهنه و ارتفاع مجاز :2 -ب

K*P*( Z+11) عوارض هر متر مربع = 

 Z  واحد ( 1برابراست با تعدادواحدهای تجاری )حداقل 

 : Kجدول ضریب 

 اداری ، آموزشی ، درمانی وصنعتی یتجار طبقات ردیف

 971 811 زیر زمین دوم 1

 1311 1111 زیر زمین اول 2

 1781 1511 همکف 3

 1211 1111 اول 4

 971 811 دوم 5

 731 611 باالو به  سوم  6

 481 411 انباری 7

 251 211 نیم طبقه 8

 

رح تفصیلی می باشد و در صورت مغایرت طول دهنه و ارتفاع مغازه منظور از دهنه و ارتفاع مجاز ، ضوابط اعالم شده ط : 2تبصره 

 محاسبه می گردد. 3-بند ببا ضوابط شهرسازی عوارض پذیره بر اساس مفاد 

 مالک عمل در محاسبه انباری و نیم طبقه تجاری در حد مجاز در هر سطحی ) هر طبقه ( میباشد .  : 1تبصره 

زیر بنای تجاری به شرطی که دارای راهرو مجزا باشد ، بر اساس مازاد بر  ( 141)مجاز  نیم طبقه تجاری بیش از حد : 4تبصره 

تراکم محاسبه و شامل کسر پارکینگ تجاری ولی در صورتی که دارای راهرو مجزا نباشد، بر اساس مازاد بر تراکم محاسبه و شامل 

 کسری پارکینگ تجاری نمیگردد. )ضوابط طرح تفصیلی(

اختمانهای مختلط عوارض هر نوع کاربری مطابق مقررات و ضوابط مربوطه در این مصوبه متناسب با نوع کاربری در س : 0تبصره 

 تعیین و دریافت خواهد شد.

برای محوطه های روباز مانند کارواش ، مصالح فروشان ، سنگفروشان ، بنگاههای اتومبیل که بعنوان نمایشگاه عرضه کاال  : 5تبصره 

) عالوه بر مغازه ها ( دریافت میگردد. الزم به توضیح است متراژ   1/8pری مورد استفاده قرار میگیرند ، میزان و یا بصورت تجا

 زیربنای مغازه ها شامل این محاسبه نمی باشد و از کل زمین کسر و با نرخ تجاری در جدول مربوطه محاسبه می گردد. 

جز نورگیرهایی که از آخرین طبقه ، طبقات تحتانی را قابل رویت و نوردهی  کلیه فضاهای داخلی مجتمع های تجاری به : 6تبصره 

 وزارت کشور(  ۱/۹1/۹9۷1مورخ  ۲9۷۵9/۹/9/49مینماید ، بصورت زیر بنای تجاری محاسبه خواهد شد . ) برابر بخشنامه 

های صنعتی و اداری ، که موافقت  ساختمان هایی که به منظور استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی یا ایجاد کارگاه : 5تبصره 

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

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

8/1(K*P*Zعوارض هر متر مربع = ) 
 Zبرابر است با تعداد واحدهای صنعتی یا دهنه 
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 (عوارض پذیره مجتمع های تجاری و پاساژها : 3-ب 

 اداری ، درمانی تجاری طبقات ردیف
 p1 8  p  1 زیر زمین دوم 1

 p 12  p   15 زیر زمین 2

 p 14  p  18 همکف 3

 p 9  p  14 اول 4

 p 6  p 11 دوم 5

 p 4  p  11 به باال سوم 6

 p 6   p  4 انباری 7

 p 2   p  2 نیم طبقه و مشاعات تجاری 8

 

متر مربع  ۹111مالکینی که قصد احداث مجتمع های تجاری بزرگ را داشته باشند اگر متراژ زیربنای تجاری احداثی از  :2تبصره 

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

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

 

 

 

 

 

و استرداد کلیه معافیتهای  ۹11، قبل و بعد از پایانکار ضمن ارجاع به کمیسیون ماده ۹از شرایط تبصره درصورت تخلف  : 1تبصره 

 محاسبه و اخذ می گردد . 211اعمال شده درصورت رای به ابقا بعد از جریمه ، عوارض بعالوه 

انشگاه ها و واحدهای اداری که دارای حداقل ، د صندوقهای قرض الحسنه ،موسسات مالی و اعتباری  ،عوارض پذیره بانکها : 4تبصره 

 .برابر جداول فوق محاسبه خواهند شد 5/1 متر مربع زیر بنا باشند ،  ۹111
 

 

 

 صد تخفیف در متراژ زیر بنا
 %5 متر 1511تا   1111از  
 %11 متر 2111تا  1511از 

 %15 متر به باال 2111از 
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 ( :214241)  ساختمانهای مسكونی و تجاری  تعميرات

 ( تعمیراتی که به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد :  الف

 نیبرود و همچن نیساختمان از ب نگیکه باعث شود پارک یدر زمانساختمان  یها وارید نمودنجا به جا  ایساختن  -۹

 .باشد یشهرساز نیقوان مغایرکه  یمسکون یمجتمع ها ایو  یاز ساختمان منازل مسکون ییبخش ها نمودنجا به جا 

 یراتییتغ ایو  ییجا به جا ،یمسکون یمجتمع ها ایو  یمنازل مسکون یکه در محل راه پله ساختمان ها یصورت در -۲

 .شود جادیا

 . نمایدساختمان  خارجی یها واریاقدام به برداشتن د مالککه  یصورت در -9

 :  نیازمند اخذ مجوز از شهرداری نمی باشندتعمیراتی که (  ب          

 و طبقات ساختمان نیزم ریز یکف ساز ضیو تعو ریتعم -۹

ان ساختم کیبه ساخت  یازیر محل موتور خانه نکه د یآب، فاضالب، گاز و نصب کردن شوفاژ ساختمان در صورت یکش لوله -۲

 نداشته باشد. دیجد

 و آسفالت یرگونیق ضیتعو -9

 .اوردیبه وجود ن یرییساختمان تغ یو کاربر یو معمار یکه در نظام فن یدر صورت یا ویترین پنجره ، بدرتعویض  -4

ر که د یساختمان، در صورت یشتبهدا یبرطرف کردن نقص ها نیو همچن یبهداشت یها سیسرو ضیتعو ایو  ریتعم نصب، -۵

 .اوردیبه وجود ن یرییساختمان تغ یو کاربر یو معمار یدر نظام فن

  اطیح ایو  وارهایساختمان، د اجرای نمای -6

  دیوارها ینصب کاشو  ینقاش ، یکار دیسف -۷

 ساري( :224114عوارض صدور رپواهن تخریب )
 ح فرمول ذیل می باشد :عوارض جهت صدور مجوز تخریب ساختمان یا سایر اماکن بشر

pزیربنا=عوارض تخریب * 

P6/1* معابر جدول  زیربنا=عوارض تخریبC 
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 : ساري(224114ارزش افزوده جانمايی ساختمان) 
در مواردی که امکان احداث ساختمان در جانمایی مجاز مقدور بوده ولی مالک تاکید بر تغییر جانمایی ساختمان خود داشته  : 2تبصره 

وارضات صدور پروانه ساختمانی زیربنای عارجاع و در صورت موافقت کلیه  ۵موضوع جهت تصمیم گیری به کمیسیون ماده باشد ، 

 محاسبه میگردد.برابر  1با ضریب  ۵بر اساس مصوبه ماده ، اصالحی 

و تعیین  میسیون ماده صددرصورت احداث ساختمان برخالف جهت تعیین شده در پروانه صادره ، ضمن ارجاع پرونده به ک : 1تبصره 

 خواهد شد . عوارضات زیر بنا ، تراکم و بالکن پروانه ساختمانی براساس الیحه سال جاری محاسبه  %54،  جریمه

 و یا گزارش تخلف خالف جهت ۵مجوزهای الزم و اخذ شده از کمیسیون ماده  ناسان حوزه شهرسازی مکلف به ارائهکارش : 4تبصره 

 هستند.رئیس ساختمانی پایانکار و پروانه ساختمانی  به حوزه و یا بدون پروانه اعم از دارای پروانه

 : اصالحيه رپواهن ساختمانی
در هنگام اصالحیه نقشه ، اگر مدت پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد اخذ عوارض تمدید همزمان با عوارض ناشی از  (۹

اصالحیه پروانه مانع اخذ عوارضات تمدید پروانه و صدور تمدید نمی  اصالحیه نقشه مربوطه ، الزامی می باشد ، و درخواست

 باشد .

 متراژ اضافه شده در اصالحیه پروانه ساختمانی بر اساس دستورالعمل سال جاری محاسبه می گردد .  (۲

 اصالحیه پروانه ساختمانی با پرداخت و تسویه بدهی قبلی مجاز می باشد .  (9

 :  (224142) نیعوارض تمدید رپواهن اهی ساختما
در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان ساختمان ضروری است  .۹

می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه  ( شهر اقدام به ساخت 4قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی ) بند 

اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه خود را به  ،ساخت ملک ها ساختمان

قید شده است باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان 

رابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو ب

 قانون نوسازی( ۲۱ماده  ۲درصد در سال بالغ گردد.) تبصره  4

ار در صورت اعتب عوارض تمدید پروانه برای کلیه پروانه های ساختمانی ) مسکونی ، تجاری ، اداری و.... (  برای اولین بار .۲

عوارض صدور  % 14تا به   % 1به ازای هر سال در صورت عدم اتمام  و % 4و برای بار دوم  به صورت رایگان یکسال 

  بالغ گردد.پروانه به نرخ روز 
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 ماه پس از پایان اعتبار 9می باشد . بطور مثال چنانچه  مالک ن پروانه صادره ساختمانی اولی ، پروانه زمان شروع اعتبار  .9

(  خواهد ۹۲-9=۱ماه ) ۱، مدت اعتبار پروانه تمدیدی  مایدنمراجعه  به شهرداری جهت تمدید پروانهپروانه ساختمانی 

 شد . 

 )جهت رفع از مهلت کلی پروانه ساختمانی آنها کاهش می یابد ماه  دوساختمانهای واقع در بر میادین و خیابانهای ذیل  .4

 : سریع سد معبر(

بهمن تا تقاطع خ  ۲۲میدان  - بهمن تا سه راهی مسجد جامع ۲۲میدان  –بهمن  ۲۲میدان ماموستا هیمن تا میدان 

  ۹۹حد فاصل میدان استقالل تا کالنتری خ امام )رض( -خ آزادی حد فاصل میدان آزادی تا میدان شهداء  – پارک شکوفه

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

 رسالت و خ شهرداری خ  –جمهوری اسالمی 

در صورت درخواست مالک جهت اصالح پروانه اولیه ، مبنای اعتبار پروانه در هر شرایطی ، تاریخ شروع و اتمام پروانه  .۵

اولیه می باشد . و در صورتیکه به دلیل افزایش زیر بنای کلی مدت اعتبار برابرجدول پیشنهادی افزایش یابد با لحاظ 

وانه اولیه ، اعتبار پروانه  افزایش یافته و پروانه اصالحی صادر گردد . به عنوان مثال چنانچه نمودن همان زمان شروع پر

ماه تصمیم به اضافه کردن یک طبقه دیگر نمود بطوریکه زیر بنا  6مالک فرضاً پس از  اعتبار پروانه اولیه یکسال بوده و

 . ار از شروع تاریخ پروانه اولیه صادر گرددسال اعتب ۲سال اعتبار گردد ، اعتبار پروانه جدید با  ۲کلی 

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

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

 گردد .اس سال جاری ، پروانه جدید صادراس

، موجب تعلق جریمه ای )در  (  یک ماه)  پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری پس از موعد مقرر قانونی و ابالغ .۷

 .بود خواهد (%10)نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان  ماه به ازای هر( %1) ( و به میزان  هنگام وصول

قاضی یا بر اثر حوادث غیر مترقبه در مدت زمان اجرا صدور پروانه تاخیری حاصل شود، زمان  احکامچنانچه دارای  .۸

 به مودی باز گردانده می شود. "تاخیر مجددا

حداکثر زمان الزم برای پایان یافتن عملیات ساختمانی و اعتبار پروانه های صادره  به شرح جدول ذیل می باشد که می  .۱

 این ماده درج گردد. بایست بر اساس کلیه بندهای

 

 گروه ساختمانی  مهلت مصوب زمان پروانه ساختمانی 
 متر مربع زیر بنا 311ساختمانهای  تا  ماه  12

 متر مربع  2111تا    311بیش از  ماه  24

 متر مربع  5111تا    2111 بیش از  ماه  36

 متر مربع  11111تا    5111  بیش از  ماه  48

 متر مربع  11111بیش  از  ماه  61
 

در صورت اتمام کلیه عملیات ساختمانی ، با ارائه گواهی سه برگی اتمام یا دفترچه طالیی ) تایید شده نظام مهندسی ( و :  2 تبصره

لک م مالک ثابت نماید که ( معتبر ادله قانونی ) از جمله قولنامه اجاره دارای کد رهگیری و شماره سریالقبض گاز صادره آخرین طبقه ،

  تمام مهلت پروانه ساختمانی  به پایان رسانیده است ، مشمول عوارض تمدید پروانه نمی گردد.امورد نظر را  قبل از 

هیچگونه احداثی صورت که بر اساس گزارش نظام مهندسی و کارشناسی شهرداری با وجود پروانه ساختمانی در صورتی  : 1تبصره 

 قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد. سنوات رخ روز محاسبه و عوارضات پرداخت شدهعوارضات پروانه به ن ، نگرفته باشد
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 ( :204141جريمه کميسيون ماده صد )
و تجاری بعد از   ۹9۷۲پس از  ارجاع پرونده های تخلف ساختمانی ) مسکونی بعد از  

ا ون شهرداریه( به کمیسیون ماده صد ،  کمیسیون مزبور در اجرای ماده صد قان ۹9۵۸

و تبصره های ذیل آن در مورد پرونده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . در صورت صدور 

رأی به اخذ  جریمه  توسط کمیسیون و عدم باز گشت به حالت اولیه ، جرائم مربوطه 

به همراه عوارض متعلقه  برابر مفاد این دستور العمل وصول خواهد گردید .الزم بذکر 

برابر فرمول زیر   Kمطابق تعاریف همین دفترچه و ضریب  P   ، D، Tاست  ضرایب 

 میباشد :

k(D+NP)T 

 فرمول کلی ماده صد

جهت محاسبه اضافه تراکم طبقاتی که به کمیسیون ماده صد ارسال می  :2تبصره 

گردد . بدلیل ایجاد عارضه خارج از ضوابط و پتانسیل تعریف شده قطعه مورد نظر ، 

گرانترین معبر اصلی همجوار   54%کلیه فرمولهای مربوطه برابر ( و pقیمت منطقه ای )

با قابلیت احداث ساختمان دارای طبقات مشابه ساختمان موجود در نظر گرفته میشود 

 ) مشروط به اینکه از ارزش منطقه ای معبر وقوع ملک کمتر نباشد(.

ات در واحدهای مسکونی در صورت تبدیل بخشی از پیلوت یا مشاع :1تبصره 

پارکینگ در کد همکف به واحد مسکونی و یا تبدیل بهارخواب و یا تبدیل واحدهای 

دوبلکس به دو واحد مستقل و یا تبدیل طبقات تک واحدی یا چند واحدی به واحدهای 

 وصول شود.)در صورت موافقت کمیسیون به اخذ جریمه( K(D+5P)Tبیشتر،به ازای کل مساحت قبل از تبدیل و تغییر 

 لحاظ شود. P 5 ( را با ضریب224در جدول پیوستی)صفحه توجه: 

 ،به ازای هر متر مربع زیربنای اولیه قبل تغییر، در واحدهای تجاری در صورت افزایش واحد یا تبدیل یک واحد به دو واحد: 4تبصره 

K(D+24P)T.وصول شود 

به ازای هر  (  ۹91۹1۸)بند الف موضوع تعمیرات کد درآمدی ت داخلی در واحدهای تجاری،اداری و مسکونی و... در صورت انجام تغییرا : 0تبصره 

 جرائم کاربری مربوطه مطابق تبصره های ذیل کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها وصول شود. %44 متر مربع زیربنای تعمیراتی،

 ختمان نماید به ازای هر متر مربع زیربنای چنانچه ملک مورد نظر دارای تعریض باشد و مالک بدون رعایت تعریض، اقدام به تعمیرات سا

) در صورت موافقت وصول شود. هایماده صد قانون شهردار ونیسیکم لیذ یمطابق تبصره هاجرائم کاربری مربوطه  %14تعمیراتی ، 

 کمیسیون به اخذ جریمه( 

عدم پرداخت عوارض بر اساس زمان مراجعه محاسبه  شهرداری مکلف است عوارض و جرائم ماده صد را همزمان محاسبه نماید و در صورت :5تبصره 

 و اخذ می گردد.

 Kضریب  تخلف )متر مربع(  متراژ ردیف

 54/4 مترمربع  64تا  2 از 2

 15/4 مترمربع 244تا   62از  1

 5/2 متر مربع 254تا  242از  4

 1/2 متر مربع 144تا  252از  0

 0/1 مترمربع 154تا  142از  5

 1/1 متر مربع  444تا  152از  6

 0/4 متر مربع  454تا  442از  5

 1/4 متر مربع  044تا  452از  1

 0 مترمربع  054تا  042از  1

 1/0 متر مربع  544تا  052از  24

 0/0 متر مربع  644تا  542از  22

 6/0 متر مربع  544تا  642از  21

 1/0 متر مربع  144تا  542از  24

 5 متر مربع  144تا  142از  20

 5/5 متر مربع  2444تا  142از  25

 6 به باال  2442از  26
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گانه مشارکت در تامین پارکینگ ، ساختمانی مشمول عدم مشارکت در تامین پارکینگ گردید ، جریمه   6چنانچه به دلیل ضوابط  : 6تبصره  

 محاسبه و اخذ گردد. ) در صورت موافقت کمیسیون به اخذ جریمه(کاربری مربوطه ،  مشارکت در تامین پارکینگبرابرمعرفی حوزه شهرسازی ، همانند 

ول لذا بر اساس جد مربوط به متراژ تخلفات ساختمانی،با توجه به تغییرات و افزایش متراژ تخلفات در چند سال اخیر، K در خصوص ضریب:  5تبصره 

 دیده است.لحاظ گر Kمقدار اصالحی  ، پیشنهادی زیر و تغییرات بازه های متراژ تخلف

مجموع کلیه تخلفاتی که مشمول جریمه شده اند ، اعم از تراکم ، بالکن ، کسری پارکینگ ، تبدیل ، تعمیرات و    kدر اعمال و تعیین ضریب  : الف

 ....مبنای تعیین این عدد باشند.

پرداخت جریمه کمیسیون و عوارض بعد از آن و  در صورت عدم اعتراض مالک به رای صادره ، شهرداری نسبت به ملزم نمودن مالک به:  1تبصره 

 انجام مفاد کامل رای کمیسیون اقدام نماید . در غیر اینصورت بر اساس تباصر ماده صد قانون شهرداری ها اقدام گردد. 

زی،درمانگاه و موارد مشابه آن در صورتی که مالک بر خالف پروانه مصوب و پایانکار اقدام به تغییر کاربری از جمله باشگاه ورزشی،شهربا :1تبصره 

 ( تجاری استفاده شود.pنماید،جهت محاسبه آن از فرمول و قیمت منطقه ای )

 ر بر اساس فرمول مازاد  بر تراکم وقوع سال تخلف محاسبه گردد.هن،بتن،فلزی و یا موارد مشابه دیگهرگونه تعویض سقف از چوب به آ : 24 تبصره

 کمتر نباشد. ۲از عدد  Kی آجری به دلیل پایین بودن ارزش اعیانی مقدار در ساختمان های بنا : 22تبصره 

 کمتر نباشد. ۸از عدد   kطبقاتی که بدون مجوز احداث شده اند، در هر شرایط و مساحتی مقدار ضریب  :  21تبصره 
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 ( فرهنگیان 1و  2بلوار کردستان ، فاز )  1بلوك 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+25P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+26P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+21P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 مسكونی  K(D+15P)T بر خیابان فرهنگیان 5

K(D+14p)T   تجاری 

 مسكونی  K(D+44P)T بوکان تا میدان خورشیدی برمیدان کردستان، برجاده 6

K(D+11p)T تجاری 
 

 بلوار کردستان ، نشمیالن و بلوار شهید رجایی ()   1بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+25P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+26P)T متری 21ی متری ال 21برکوچه های  4

 مسكونیK(D+25P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+20P)Kتجاری 

 مسكونی K(D+15P)T شهدای دانش آموز، امیر کبیر 5

K(D+14p)Tتجاری 

 طرفین بلوار کردستان از شهید رجایی تا نبش 6

 پایین آهاب

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+10p)Tتجاری 
 

 بلوار شورا ، میدان بسیج و میدان تامین اجتماعی( _شهید فهمیده ،حاجی آباد ،بلوار ماموستا قانع  بلوار کردستان ،بلوار) 4بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+26P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+21P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+12P)T متری 21معابر بیشتر از  0

  متری تا نبش 41طرفین بلوار کردستان از ابتدای  5

 پایین آهاب

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+10p)Tتجاری 

 بلوارشورا ، بلوار شهید فهمیده، بلوار قانع ، میدان حاجی 6

 آباد، چمران، شهید سهروردی

T(D+10P)Kمسكونی 

T(D+11P)Kتجاری 

 تجاریT(D+10P)K صنوف مزاحممعابر داخلی  5
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 ) بلوار کردستان ،بلوار شهید فهمیده ،بلوار ماموستا قانع ، خلفای راشدین ، بلوار تعاون و خیابان امام شافعی ( 0بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+26P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+21P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونیK(D+12P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+21P)Kتجاری 

 خ امام شافعی ، میدان امام شافعی ، بلوار تعاون ، 5

 بلوار تلگراف ،خلفای راشدین ، خیابان پزشک  

T(D+16P )Kمسكونی 

T(D+14P )K  تجاری 

 مسكونی K(D+46P)T ری تا تعاونمت 41بلوار کردستان از  6

K(D+10p)Tتجاری 
 

 استاد شیرازی ( –) بلوار کردستان  5بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+26P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+21P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+14P)T متری 21بیشتر از معابر  0

K(D+25p)Tتجاری 

 مسكونی K(D+46P)T بلوار کردستان )از چهار تابلو تا ترمینال بوکان( 5

K(D+11p)Tتجاری 

 مسكونی T(D+11P) K استاد شیرازی ، خیابان شهید رجایی 6

T( D+16P)K تجاری 

 

 ان ،بلوار حافظ ، رودکی ، سه راه ملكی و میدان معلم () خیابان امام شافعی ،بلوار تعاون ،بلوار کردست 6بلوک 

 
 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+26P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+21P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+14P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 مسكونی K(D+10P)T میدان معلم ،بر بلوار حافظ ، سه راه ملكی بر  5

K(D+21p)Tتجاری 

 متری تا تعاون و میدان 41بلوار کردستان از  6

 ماموستا هیمن

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+11p)Tتجاری 

 مسكونی T(D+16P)K خ تعاون ، رودکی ، تلگراف ، امام شافعی  5

T(D+14P)Kتجاری 
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 ستان ،استادشیرازی ،میدان هیمن ، بلوار صالح الدین و میدان استقالل () بلوار کرد 5بلوک 

 
 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+25P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+14P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 مسكونی K(D+44P)T طرفین خیابان استاد شیرازی 5

K(D+14p)Tتجاری 

 برمیدان ماموستا هیمن ،برمیدان استقالل 6

 بلوار صالح الدین ،بلوار کردستان، استاد شیرازی  

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+10p)Tتجاری 

 

 ) بهارستان ( 1بلوک 

 
 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+24P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+22P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+20P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+25P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 مسكونی K(D+46P)T بر خیابان بهارستان 5

K(D+11p)Tتجاری 
   

 ریان ، میدان موکریان ، عباس آباد ،شهرک زاگرس (تیر ، شهرک موک  5) بهارستان ، بلوار  1 بلوک

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+1P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+24P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+22P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+21P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+25P)K تجاری 

 مسكونی K(D+44P)T برخیابان  بهارستان 5

K(D+21)Tتجاری 

 مسكونی K(D+46P)T تیر 5بلوار  6

K(D+10p)Tتجاری 

 عمار، سلمان ، سردار ، مقداد ، یاسر، کشاورز ، 5

 تیر  5انتظامی، موکریان ، بلوار  

T(D+10P )K مسكونی 

T(D+14P) K تجاری 

 اضافه شود. Pبه  %54محدوده کلیه طرح های تفکیکی مصوب ماده پنج  ۱بلوک  ۵تا  ۹ردیف های  :توجه
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 ( تازه آباد ) 24بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+25P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+25P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+14P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونیK(D+11P)T متری 21تر از معابر بیش 0

T(D+21P) Kتجاری 

 مسكونی K(D+10P)T بر خیابان تازه آباد 5

K(D+21)Tتجاری 

 

 (میدان موکریان ، موکریان ) 22بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+25P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+12P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+11P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+10P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+21P)K تجاری 

 مسكونی K(D+01P)T سنندج -بر خیابان موکریان، بر بلوار سقز  5

K(D+44p)Tتجاری 

 

 .اضافه گردد Pبه  %54محدوده کلیه طرح های تفکیکی مصوب ماده پنج  ۱بلوک  ۵تا  ۹ردیف های  توجه:
 

  (تیر ، بلوار دانشجو ، شهرک دانشگاه ،دکتر خالدی ، شیخ مظهر و قاضی کوثر 5بلوار  ) 21بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+25P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+14P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+11P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونیK(D+10P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+25P )K تجاری 

 تیر ،خیابان اصلی شهرک دانشگاه، 5بر خیابان  5

 سنندج –بلوار دانشجو ، بر خیابان موکریان ، بر بلوار سقز 

K(D+04P)T مسكونی 

K(D+44P)Tتجاری 

 دکتر خالدی ، شیخ مظهر ، موالنا ، قاضی کوثر ، 6

 ضی ، اندیشه ، ماموستا زاهدی محمد قا

T(D+44P) K مسكونی 

T(D+14P)K تجاری 
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 ( شهرک دانشگاه ) 24بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+25P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+14P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+11P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+10P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+25P) K تجاری 

 خیابان ماموستا هه ژار ،خیابان موالنا،خیابان خیام، 5

 تیر، شمس تبریزی ، امام غزالی 5متری ، بلوار 05بلوار 

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+10)Tتجاری 

 مسكونی K(D+04P)T خیابان اصلی شهرک دانشگاه  6

K(D+44P)Tتجاری 

 

 

 ) قه وخ ( 20بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+21P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+20P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+26P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+21P)K تجاری 

 قوخ ،بر کمربندی بانه تا ابتدای بلواربرخیابان اصلی  5

 شهید بهشتی از تقاطع جاده قوخ الی میدان مادر

K(D+44P)T مسكونی 

K(D+11P)Tتجاری 

 

 اضافه شود. Pبه 44 %محدوده شهرک اوین  4تا ۹ردیف های  توجه :

 بلوار مادر ، میدان مادر و میدان انقالب ()  25بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+1P)T متری 1متری و کمتر از  1کوچه های بر 2

 K(D+1P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+24P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+22P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 مسكونی K(D+44P)T بر میدان انقالب و میدان مادر 5

K(D+21P)Tتجاری 
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 ، بلوار انقالب ، خ شریعتی ، میدان قدس و میدان انقالب ( ) بلوار شهید بهشتی 26بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+26P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+25P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+21P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 نیمسكوK(D+11P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+21P)Kتجاری 

 برمیدان و بلوار انقالب ، میدان مادر، بلوار بهشتی 5

 میدان قدس ، بلوار زندان 

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+10P)Tتجاری 

 
 

 ) میدان قدس ، بلوار جمهوری ، میدان جمهوری ، خیابان امام ، میدان آزادی، میدان استقالل ( 25بلوک 
 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

یدان قدس، بلوار جمهوری، میدان جمهوری، خ امام حد فاصل  میدان م 2
 جمهوری  و میدان آزادی، میدان آزادی

K(D+01P)T مسكونی 
K(D+10P)Tتجاری 

 خیابان امام حد فاصل میدان آزادی و میدان استقالل 1

 میدان استقالل

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+10P)Tتجاری 

 

 ( دان قدس، بلوار جمهوری، میدان جمهوری، خیابان امام، بلوار صالح الدین و میدان آزادیبلوار شهید بهشتی، می)  21بلوک 

 
 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+24P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+20P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+26P)T متری 21شتر از معابر بی 0

 قدس، از استقالل تا پل فلزی،شریعتی، کرفتو  5

 خیابان ساحلی )ملت(

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+10P)Tتجاری 

 مسكونی K(D+41P)T بلوار شهید بهشتی و فخر رازی 6

K(D+15P)Tتجاری 
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 یدان قدس ، کانی گرمكاو () بلوارانقالب ، بلوار وحدت ، خ امام ، بلوار جمهوری ، م 21بلوک 

 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+21P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+20P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+26P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 لت، خیابان شهرداری،خ امام ، میدان قدس، خیابان رسا 5

 فردوسی 

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+11P)Tتجاری 

 بر خیابان امام از حریم میدان جمهوری تا پل وحدت، بلوار   6

 وحدت ، بلوار انقالب

 

K(D+41P)T مسكونی 

K(D+15P)Tتجاری 

 

 

 ( بلوار وحدت ، جوتیاران ، سنگبران ، خیابان کارگر ) 14بلوک 

 سبهنحوه محا عرض معبر ردیف

 K(D+21P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+20P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونیK(D+26P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+14Pتجاری ) 

 مسكونی K(D+46P)T بلوار وحدت 5

K(D+11P)Tتجاری 

 مسكونی T(D+10P)K ،بلوار تربیت ،بهاران ، کارگر شهید منتظری 6

T(D+12T)K تجاری 
 

 خیابان امام ، خیابان آزادی و فخررازی () 12بلوک 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+6P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+1P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+1P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+24P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+5P)Kتجاری 

 مسكونی K(D+21P)T بهمن 11خیابان آزادی، فخر رازی،  5

T(D+1P)K تجاری 
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 صالح الدین ، میدان هیمن، چهار راه آزادگان ، میدان شهداء و خیابان شهداء ( ) بلوار 11بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( یابان سعدی ، فخر رازی و میدان جامیخیابان شهداء ، خ)  14بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (خیابان سعدی ،فخررازی ، تپه ماالن ، سرچنار ، کارگر و نیایش) 10بلوک 

 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1های برکوچه  2

 K(D+25P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+11P)T متری 21معابر بیشتر از  0

K(D+21P)T تجاری 

 مسكونی K(D+44P)T برخیابان نیایش و فخررازی، کارگر 5

K(D+11p)Tتجاری 
 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+21P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+20P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+26P)T متری 21معابر بیشتر از  0

T(D+20P)K تجاری 

 بهمن، 11برمیدان شهدا،برمیدان ماموستا  هیمن و دو طرف  5

خررازی ، شهدا ، سعدی ،بلوار وحدت ، حدفاصل چهارراه تا میدان بر ف 

 ماموستا هیمن ، صالح الدین ایوبی

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+44P)Tتجاری 

 برمیدان آزادی،بر میدان جمهوری، بر خیابان 6

 امام تا میدان جمهوری

K(D+01P)T مسكونی 

K(D+44P)Tتجاری 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+25P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+44P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 مسكونی K(D+11P)T متری 21معابر بیشتر از  0

K(D+14P)T تجاری 

 بر خیابان سعدی، فخر رازی، خ الله ، میدان جامی 5

 شهید مطهری

K(D+44P)T مسكونی 

K(D+21p)Tتجاری 

 مسكونی K(D+41P)T برخیابان شهدا 6

K(D+10p)Tتجاری 
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 ) خیابان شهداء ،میدان شهداء،خ معلم ، خ حضرت عمر ، سه راه ملكی و میدان معلم ( 15بلوک 

 

 

 

 

 

 

 

               

 ) خیابان حضرت عمر ، خ شهداء ،بلوار محمدی ، دارالصفا و میدان معلم (  16بلوک

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بلوار حافظ ،میدان هیمن ، چهار راه آزادگان ، میدان شهداء و خیابان معلم ()  15بلوک
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه عرض معبر فردی

 K(D+20P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+25P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+11P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 مسكونی K(D+44P)T میدان معلم،خیابان معلم ،  خ حضرت عمر 5

K(D+21p)Tتجاری 

 مسكونی K(D+46P)T میدان شهدا ،خیابان شهدا 6

K(D+11p)Tتجاری 

 نحوه محاسبه عرض معبر یفرد

 K(D+1P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+21P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+14P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 خیابان دارالصفا،بر خیابان حضرت عمر،اروند شرقی 5

 ت ابوبكر ، فرقانی ، شلتوت ، مهابادو غربی ، حضر 

 ماموستا محمدی، گالن و پیام

K(D+44P)T مسكونی 

K(D+11p)Tتجاری 

 مسكونی K(D+46P)T برخیابان شهدا 6

K(D+44P)Tتجاری 

 اسبهنحوه مح عرض معبر ردیف

 K(D+24P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+11P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+14P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 بهمن 11)خیابان معلم تا میدان معلم،بلوار حافظ،خ  5

 دگان،بر میدان معلم(از کوچه قانع تا چهار راه آزا 

K(D+44P)T مسكونی 

K(D+11p)Tتجاری 

 بهمن تا تقاطع قانع،میدان 11بر میدان هیمن و خ  6

 شهدا،بر خ شهدا از چهار راه آزادگان تا میدان شهدا 

K(D+46P)T مسكونی 

K(D+44p)Tتجاری 
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 ) بلوار محمدی  و ، ملقرنی ( 11بلوکهای 

 حاسبهنحوه م عرض معبر ردیف

 K(D+21P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+20P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+25P)T متری 21متری الی  21برکوچه های  4

 K(D+25P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 مسكونی K(D+15P)T برخیابان مهر،میدان جامی، خ گالن ، خ میهن 5

K(D+21)Tتجاری 

 مسكونی K(D+04P)T ر بلوار مال عبداهلل محمدیب 6

K(D+45P)T تجاری 
 

 گوالن ، شهرک دخانیات ( 22) خیابان دارالصفا ، بلوار شورا ،  11بلوکهای 

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 K(D+24P)T متری 1متری و کمتر از  1برکوچه های  2

 K(D+22P)T متری 21متری الی  1برکوچه های  1

 K(D+21P)T متری 21متری الی  21ه های برکوچ 4

 K(D+20P)T متری 21معابر بیشتر از  0

 حریم میدان معلم، میدان تامین اجتماعی، پیام 5

 شفا، حضرت حمزه، خلفای راشدین

 

K(D+11P)T مسكونی 

K(D+25p)Tتجاری 

 مسكونیK(D+15P)T گالن ،بلوار گالن 22خ دارالصفا ،بلوار شورا ،میدان  6

K(D+14P)T  تجاری 
 

 به قیمت منطقه ای اضافه شود .  54%  محدود به کلیه طرح های تفکیکی مصوب ماده پنج ۲۸بلوک  4تا  ۹ردیف های  :توجه 
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 ( :224142صدور پایان كار و گواهی عدم خالف )

 الف ( ساختمانهای دارای پروانه : 

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

 زیر صورت می پذیرد : 

 صدور گواهی پایانکار یا مفاصا حساب منوط به پرداخت کامل حقوقات شهرداری می باشد .   (۹

ری بوده و رعایت موارد در انجام نماکاری ساختمانها در کلیه معابر سطح شهر برابر دستورالعمل کارگروه سیما و منظر شه (۲

 (۲1/9/۱۷مورخ  ۵کمیسیون ماده  ۲۱زمان صدور گواهی پایانکار الزامی است.)بند 

نماکاری جهت کلیه ساختمان های داخل محدوده میراث فرهنگی با هر عرض گذری جهت صدور پایانکار الزامی است و  (9

 شد .  صدور گواهی پایانکار منوط به تایید اداره میراث فرهنگی می با

کلیه عوارضات و حقوقات اعالمی به مودی تا زمان صدور پایانکار قابل اصالح می باشد و در صورت وجود اشتباهات احتمالی  (4

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

 لی حتی در زمان صدور پایانکار به مؤدی مسترد خواهد شد . خواهد بود . بدیهی است اضافه وصو

فقره سند مالکیت ششدانگ مجزا و یا بیشتر بوده ، می بایست عبارت )) تجمیع و اصالح سند قبل از  ۲امالکی که دارای  (۵

گواهی مفاصا  صدور پایانکار الزامی است (( در پروانه ساختمانی قید گردد و قبل از تجمیع و اصالح سند ملک مذبور ،

 حساب و یا پایانکار صادر نمی گردد. 

استانداری  ۹4/۱/۱6-۵91۱۷/9۲/6۵امالکی که دارای کاربری عمومی و پروانه ساختمانی می باشند ، برابر نامه شماره  (6

ی نکردستان ، با حفظ کاربری ، گواهی مفاصا حساب صادر مر گردد. لذا در صورت درخواست مالک مبنی بر تفکیک آپارتما

 مجوز الزم صادر گردد. ۵و تغییر کاربری می بایست از طریق کمیسیون ماده 

اگر ساختمانی در نقشه و پروانه ساختمانی دارای آسانسور باشد ، اجرای آن الزامی بوده و درصورت حذف آن توسط مالک  (۷

ی ساختمان در ساختمانهای با قانون مقررات مل ۹۵مفاصاحساب و گواهی پایانکار صادر نمی گردد. با استناد به مبحث 

 طبقه( تعبیه آسانسور الزامی می باشد. 9متر از کف ورودی اصلی )معموال بیش از  ۷طول مسیر قائم حرکت بیش از 

ه دیددر صورتی که جریمه کمیسیون ماده صد وصول نگر ) مبنای محاسبه عوارضات قانونی زمان مراجعه مالک می باشد. (۸

 ات قانونی وصول گردد. (باشد، مابه التفاوت عوارض

سیون ارجاع به کمی، شهرداری مجاز به ینی که آسانسور برای ملک آنان الزامی نمی باشددر صورت حذف آسانسور توسط مالکتبصره : 

صدور مفاصا حساب و گواهی پایانکار برای این قبیل ساختمان ماده صد بوده و در صورت پرداخت عوارضات قانونی و جرائم مربوطه 

 بالمانع است. ها

 ب ( ساختمانهای بدون پروانه :

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

 خالف به شرح زیر صورت می گیرد.
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به استناد  2451تجاری قبل از سال  و  2451قبل از سال ساختمان های مسکونی  ) کمیسیون داخلی ( تعیین قدیمی ساخت بودن

) فنی ، نوسازی و ساختمانی ( شهرسازی به انتخاب معاونت حوزه از کارشناسان  متشکل نفره 4هیات  سوابق نوسازی و با تایید

 مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

  باشد : 1/1/72قبل از  مسکونیدر صورتیکه تاریخ احداث ساختمان 

 سال جاری و به شرح موارد ذیل محاسبه و وصول خواهد شد. بر اساس تعرفهعوارضات  

 برابر عوارض زیربنای سال جاری محا سبه و وصول خواهد شد . عوارض در حد تراکم قدیمی ساخت ، (۹

 برابر عوارض زیربنای سال جاری محاسبه و وصول خواهد شد .   5/1تخلف در حد تراکم قدیمی ساخت   (۲

 درصد عوارض اضافه تراکم مسکونی محاسبه و وصول خواهد شد .  54اخت  عوارض مازاد بر تراکم قدیمی س (9

 تخلف مازاد بر تراکم  قدیمی ساخت برابر عوارض اضافه تراکم مسکونی محاسبه و وصول خواهد شد . (4

 ؛پارکینگ نمیگردد تامیندر زمان پایانکار و پاسخ استعالم شامل  ۷۲تخلف قدیمی ساخت و تعویض سقف قبل از سال  (۵

 متر مربع، برابر ضوابط جریمه تامین پارکینگ محاسبه و اخذ گردد . 25در صورت زیربنای جدید باالتر از و 

 باشد همانند مازاد بر تراکم قدیمی ساخت محاسبه می گردد .  ۷۲در صورتی که  احداث بالکن قبل از سال (6

زلزله و تعریض  ۲۸11عدم رعایت آیین نامه  برای امالک قدیمی ساخت، اخذ تعهد از مالک مبنی بر قبول عواقب ناشی از (۷

 الزامی است . 

  در اینصورت پرونده جهت باشد :  1/1/72بعد از  مسکونیدر صورتیکه تاریخ احداث ساختمان

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

،  صدور زلزله و تعریض ۲۸11یت آیین نامه تعهد محضری از مالک مبنی بر قبول عواقب ناشی از عدم رعا تعیین شده و اخذ

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

 باشد : 1358قبل ازسال  تجاریر صورتیکه تاریخ احداث ساختمان د 
 

ی شهر ) موضوع این بند ( برای کل احداثی صرفا عوارض پذیره برابر تعرفه های از واحدهای تجاری واقع در بافت قدیم (۹

 مربوط به ساختمان های تجاری محاسبه و وصول می گردد . 

در مواردی که در ساختمان تغییرات اساسی جهت افزایش عمر ساختمان انجام گرفته باشد پرونده جهت رسیدگی به  (۲

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

 ، صدور گواهی طبق مفاد این دستورالعمل انجام می گیرد .  

 

  باشد : 1358بعد ازسال  تجاریدر صورتیکه تاریخ احداث ساختمان 

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

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

 ج ( ساختمانهای دارای گواهی قبلی :

شهرداری پروانه که در سنوات قبل از  ساختمان های دارای مغایرتدر صورت درخواست صدور گواهی پایانکار یا مفاصا حساب جهت 

واهی و پاسخ استعالمی اخذ نموده اند ، با تایید هیات سه نفره مبنی بر قدیمی ساخت بودن تخلفات همزمان، تعمیرات و یا هر نوع گ

  .گرددمی بشرح زیر اقدام  مورد درخواست جهت صدور گواهی
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ربوطه ) زیربنا ، پذیره و ...( ، برای تخلف ساختمانی اگر مغایرت متراژ بنا اضافه تراکم نباشد ، عالوه بر وصول عوارض م  -الف 

 تعرفه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد . %14قسمت مربوطه به ازاء هر متر 

                     تخلف مازاد بر  وتعرفه عوارض اضافه تراکم مربوطه   %15به ازاء هرمتر مربع نا اضافه تراکم باشد ، اگر مغایرت متراژ ب  -ب          

 تعرفه عوارض اضافه تراکم محاسبه و وصول می گردد.  %04به میزان  تراکم نیز          

در حد تراکم  متر 20احداثی خرپشته برابر ضوابط )اصالحی ( حداکثر تا  تخلفات احداث خرپشته مازاد بر طرح مصوب : ( 1

 محاسبه می گردد.

وصول  عوارض زیربنا  %65متر مربع تخلف عالوه بر عوارض متعلقه به میزان  به ازاء هر تخلفات تعویض سقف مسکونی : ( 2

 میگردد . 

ی تبدیل شود و بدون مجوز به مسکون یا پارکینگ چنانچه پیلوت تخلفات تبدیل پارکینگ  یا  پیلوت  به مسکونی : ( 3

بر جریمه کمیسیون ماده صد و جریمه تامین  بنای آن از طریق کمیسیون ماده صد مشمول جریمه و بال مانع اعالم شود ، عالوه

 محاسبه و وصول گردد.پارکینگ به ازای هر مترمربع عوارضات قانونی جدول زیر

 نحوه محاسبه عرض معبر ردیف

 p     8 متری 8معابر کمتر از  1

 p  8/5 متری 12متری تا  8معابر  2

 p     9 متری 18متری تا  12معابر  3

 P     11 متری 18معابر بیشتر از  4

 C 28  Pمعابر جدول  5

 

چنانچه پیلوت یا انباری بدون مجوز به تجاری تبدیل شود و بنای آن از تخلفات تبدیل پیلوت یا انباری به تجاری: ( 4

ازای  هطریق کمیسیون ماده صد مشمول جریمه و بال مانع اعالم شود ، عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و جریمه کسر پارکینگ ب

 محاسبه و وصول گردد.  P 24هر مترمربع  

یلوت ، پ چنانچه مالک نسبت به تبدیلتبدیل پیلوت ، همکف یا بهار خواب به یک واحد مسکونی مستقل : ( 5

بر معا و در   p   5به ازای هر مترمربع جرایم کمیسیونبهارخواب به یک واحد مستقل مسکونی اقدام نماید عالوه بر اخذ  همکف و یا

  .محاسبه و وصول گردد  P 12  معادل   C جدول

هر متر مربع  به ازای جریمه کمیسیون ماده صدبر عالوه  ( تخلف تبدیل پیلوت یا پارکینگ یا مسکونی به انباری تجاری :6

p 5/6 اخذ گردد. 

ر ه ازای هجریمه کمیسیون ماده صد  ببر عالوه  ( تخلف تبدیل مسکونی و مشاعات و پارکینگ به اداری :7

 . محاسبه و وصول گردد  p5/7 مترمربع  
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 (224141)رب بالکن و شیپ آمدگی   : عوارض 1ماده 
درمورد پیش آمدگی ) بالکن و تراس ( مشرف به معبر ، در صورت احداث مطابق با ضوابط شهرسازی ، عالوه بر محاسبه در کل زیربنا و 

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

 و معبر یک از بیشتر تعداد نحوه محاسبه عرض معبر ردیف 

واحد یک از بیشتر  

  P      5/4 متری 1معابر کمتر از  ۹

2/N  مجموع عوارض* 

 

Z/2 *  مجموع عوارض 

 

 P      4/5 متری 21متری تا  1معابر  ۲

   P      5    متری 21متری تا 21معابر  9

 P          1 متری 21معابر بیشتر از  4

 C 11       Pبالكن مسكونی معابر جدول  ۵

 C 24       Pبالكن تجاری معابر جدول  6

 

احداث پیش آمدگی مغایر با ضوابط شهرسازی بدون پروانه یا بر خالف پروانه ، ضمن ارسال به کمیسیون ماده  در صورت : 2تبصره 

  خواهد شد.به ازاء هر متر مربع پیش آمدگی ، عوارض اضافه بر تراکم مطابق ضوابط شهرسازی محاسبه  ۹11

و تخلف پیش آمدگی به میزان  اتباشد ،عوارض ۵۸و تجاری قبل از سال  ۷۲در صورتی که احداث بنای مسکونی قبل از سال  : 1تبصره 

 فوق محاسبه می گردد.  جدول  54%

گام رد ساختمانها  نشانی آتش عوارض:  0ماده   (214221) رپواهن صدور هن
 

پروانه ساختمانی بصورت فیش جداگانه صرفاً در ارتباط با توسعه و  اتعوارض  % 2/5هنگام صدور پروانه ساختمانی معادل    -

ایی که واریز خواهد گردید، این عوارض در مورد بناهسازمان  آتش نشانی و خدمات ایمنی  تجهیز آتش نشانی به حساب 

 توسط کمیسیون ماده صد رای ابقا صادر می شود نیز وصول میگردد.

واحد آتش نشانی طی مکاتبه ایی با حوزه نظام مهندسی جهت نظارت و هماهنگی ساختمانهای دارای پروانه و ارسال نقشه  -

 جهت تاییدیه فنی و گواهی ایمنی اقدام می نماید.
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 (224141)    اشجار قطع عوارض:  1ماده 
 

در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه های اجرای فضای سبز ، در صورت قطع هرگونه درخت ونهال 

 .تعیین و وصول میگردد بشرح جدول زیر عوارضی

 جریمه هر سانتی متر )طوقه( محیط بُن درخت شــرح ردیف

 )ریال(
 444/554  سانتی متر 25 ) تنه (قطر  تا قطع درخت با مجوز 2

 444/554 سانتی متر 25قطر ) تنه (  بیش از

 2404440444 سانتی متر 25قطر ) تنه ( تا  قطع درخت بدون مجوز 1

 2504440444 سانتی متر 25 قطر ) تنه (  بیش از

 1404440444 به ازای هر متر مربع تخریب )اعم از چمن، درختچه و گل فصلی( فضاهای سبز شهر تخریب 4

برای هر اصله   سانتی متر 54درخت با محیط بن باالی  غیر اصولی درختانهرس   0

5،444،444 

برای هر سانتی متر 

 144،444مازاد 

هر اصله   یراب متر یسانت 54 کمتر از بن  طیدرخت با مح درختان یاصول ریهرس  غ 5

5،444،444 

متر  یهر سانت برای

 144،444مازاد 

 

 مبلغ جدول فوق محاسبه و وصول میگردد. %64و درختان واقع در ملک خصوصی اشخاص جهت باغها  : 2تبصره

در صورت تصادف وسایل نقلیه با اشجار و درختان معابر سطح شهر پس از معرفی راهنمایی و رانندگی بر اساس بند دوم محاسبه  :1تبصره 

 گردد. 

داخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن فرم و شکل اداراتی چون اداره برق و ... که جهت رفع مشکل ت : 4تبصره 

 برای هر سانتی متر محیط بن قطورترین شاخه پرداخت نمایند. ریال 1240444  مبلغتاج درختان می شوند، می بایست 

اصل از قطع اشجار اقدام ننمایند کلیه ح عوارضکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال تخلف و قطع اشجار نسبت به پرداخت  :0تبصره 

 وصول می گردد. بر اساس تعرفه جدید سال مراجعه محاسبه و عوارض
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 (224040)     مشاغل رب عوارض:  0ماده 
 

 عوارض بر مشاغل و حرف

 .عوارض مشاغل و صنوف بر مبنای تعرفه عوارض  مشاغل  وصول می گردد

 عالوه بر عوارض این ماده می باشد .  ۵1اده صنوف مذکور موضوع بند ب م : 2تبصره 

شهرداری و )اداره درآمد( آن مکلف  به راه اندازی واحد کسب و پیشه و  ایجاد بانک اطالعاتی اصناف سطح شهر بوده و ضمن پیگیری  : 1تبصره 

 وصول مطالبات عوارض سنوات قبل، نسبت به تشکیل اکیپ های وصول عوارض اقدام نماید .

و در )اعالم به واحد کسب و پیشه شهرداری( مشمول پرداخت عوارض خواهد بود شغلهر واحد تجاری تا زمان تعطیل رسمی محل  : 4تبصره 

 .صورت بازگشایی مجدد ملزم به اعالم آن به شهرداری و پرداخت عوارض سالیانه می گردد

کاهش عوارض بعنوان جایزه خوش حسابی بهره مند  ۹1۱مایند از صنوفی که عوارض ساالنه خود را در سه ماهه اول سال پرداخت ن : 0تبصره 

 میگردند.

انبارهای موجود در محدوده شهر که به منظور انبار نمودن تولیدات و مصالح و یا مواد اولیه و .. قرارگرفته  : 5 تبصره

 . شودمیزیرتعیینفرمولمعادلباشدعوارضی

 بارهاعوارض سالیانه ان  × P 4/5  =ر ساحت انبام

 گرانترین عوارض کسب وپیشه اخذ می شود.،که در محل کسب خود چند نوع خدمت عرضه نمایند  واحدهای تجاری : 6تبصره 

هر گونه استعالم و درخواست از واحدهای مختلف شهرداری اعم از جواز تخریب و نوسای، پایانکار، حفاری، انتقال سند، تمدید قرارداد : 5تبصره 

 د مستغالت و غیره منوط به تسویه حساب از واحد کسب و پیشه می باشد.اماکن تجاری واح

کلیه واحد های تجاری که از پرداخت عوارض کسب و پیشه امتناع ورزند و  بدهی آنها در پرونده نوسازی درج وهنگام مراجعه و یا : 1تبصره 

 پاسخ استعالمات  از طریق واحد نوسازی وصول گردد . 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، درخصوص)) هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد  ۹۱/۹1/۱6 -۹1۵۲ای شماره براساس ر : 1تبصره 

ص یاستفاده فعاالن اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی (( از جمله بانکها ، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخ

 داده نشد . 

خود را جابجا نمایند موظف به ارائه تسویه حساب محل قبل خود و پرداخت مابه التفاوت عوارض مربوط به  محل شغلفی که صنو :24تبصره 

 متراژ و قیمت منطقه بندی محل جدید می باشند و قیمت منطقه بندی محل جدید خود را بایستی پرداخت نمایند.
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ستعالمات کروکی و نقشه و عکس وضع موجود با درج ابعاد و مساحت دقیق محل با و جواب ا مشاغلبرای تمدید یا صدور پروانه  :22تبصره 

 ارائه مدارک مالکیت و قولنامه اصلی یا اجاره نامه الزامی است.

خود ننماید مالک موظف به دریافت تسویه حساب  بر شغلدر صورتی که فرد مستاجر در فرجه مقرر اقدام به پرداخت عوارض  :21تبصره 

 می باشد و در غیر اینصورت بایستی این عوارض را خود شخصا)مالک واحد تجاری(پرداخت نماید.شهرداری 

بسیاری از واحدهای آموزشی از جمله مدارس غیر انتفاعی واحدهای ورزشی،واحدهای خدماتی،کارگاه ها،انباری ها در منازل مسکونی  :24تبصره 

خذ پروانه و مجوز از شهرداری و بدون تغییر کاربری فعالیت می نماید.لذا  تا مادامی که و زمین های بایر با کاربری مسکونی مربوطه بدون ا

 ر مشاغلبنسبت به اخذ مجوز و تغییر کاربری ملک مورد استفاده اقدام ننمایند.بطور سالیانه مشمول پرداخت عوارض می گردد.و پرداخت عوارض 

 د نمی کندهیچ گونه حقی برای مالک در جهت تغییر کاربری ایجا

 نیز بر اساس قیمت منطقه ای اداری و فرمول زیر  محاسبه  و وصول گردد.     عوارض واحدهای اداری: 20تبصره 

S* 4/5 P ) *T ) 

کلیه بنگاه های امالک )مشاورین امالک(در سطح شهر موظف می باشند که در زمان هر نوع قرارداد،امالکی که دارای واحد  :25تبصره 

 نمایند.بر مشاغل فروشنده( را مکلف به ارائه تسویه حساب شهرداری از بابت عوارض -ند طرفین معامله )خریدارتجاری می باش

 گرددمی همان سال برای یک بار در زمان هر گونه استعالم وصول  مشاغل برابر عوارض  ۵حق افتتاح واحدهای تجاری  :26تبصره 

   . 5* S*4/5 P) *T) 

 وزارت کشور ( 4/۲/6۷مورخ  ۲4/۲۱6اره ) برابر دستورالعمل شم 

 مشاغلی که در الیحه درآمدی قید نگردیده براساس مساحت و ارزش منطقه ای محاسبه و یا از مشاغل مشابه استفاده گردد. :25تبصره 

 در نظر گرفته شده است .  ۹41۹فرمول ذیل برای تمام مشاغل در سال :  21تبصره 

 S* 4/5 P ) *T) 

S    حتیعنی مسا 

p     قیمت منطقه ای 

T    ضریب حرفه یا شغل 

اند بر اساس آخرین سال تعرفه که مراجعه ،  خود را مرتب در هر سال پرداخت نکرده بر مشاغلمودیانی که عوارض :  21تبصره 

 میبایستی پرداخت نمایند . 

د و مبالغ دریافتی از مودیان بر اساس تعرفه قانون نظام صنفی اخذ می گرد ۹4بر اساس ماده  بر مشاغلعوارض عوارض  :14تبصره 

 مصوب شورای اسالمی شهر استخراج می گردد.
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 عوارض قانون شهرداریها به منظور  ۵۵ماده  ۲4واحد تجاری عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند   :12تبصره 

شش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت و یا احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پو مشاغل تجاری

 قوانین خاص فعالیت داشته باشند .

 نخواهد شد. بر مشاغلبیمارستانهای دولتی به جز واحدهای متعلق به بخش خصوصی مشمول پرداخت عوارض   :11تبصره 

 عوارض ...( در سطح شهر می بایست به شرح زیر، سالیانه نمایندگی های فروش خودرو ) ایران خودرو ، سایپا و : 14تبصره           
 پرداخت نمایند . 

 
 نمایندگی فروش خودرو های نیمه سنگین نمایندگی فروش خودرو های سبک

T×P×S×
𝟏

𝟒
 T×P×S×

𝟏

𝟐
 

 

S: مساحت نمایندگی         P : قیمت منطقه ای         T : ضریب منطقه ای 
 

 ه یا شغلضریب حرف نوع شغل ردیف

 1/2 آپاراتی )پنچر گیری( 2

 1/2 کارگاه تولیدتیرچه و بلوک سقفی و غیره ... 1

 4/2 کارآلومینیوم 4

 1/2 شرکتها ثبت شده و  کلیه نمایندگیها سطح شهر 0

 cng 2/2گازهای ایمنی ، کپسول آتش نشانی و فروشگاه لوازم  5

 2 سایر صنوف 6

 4/2 ابزار ساختمانی 5

 2/2 رهااستخ 1

 2/2 اگزوزساز 1

 1/2 فروشیاوراق 24

 4/2 ایزوگام فروشی و .. )قیرو گونی ( 22

 4/2 ایزوگام کاری 21

 2/2 ایبازی رایانه 24

 4/2 باسكول 20

 0/2 سازیباطری 25

 4/2 بالش ، پتو و حوله 26

 0/2 برق صنعتی 25

 2 برنج فروش 21

 5/2 بزازی 21

 1/2 زنیبلوک 14

 4/2 دوزی و پرده فروشپرده 12

 4/2 پوشاک فروشی 11

 2/2 تابلونویس ، نقاش و خطاط 14

 0/2 تزریقات و پانسمان 10

 4/2 تعمیر جاروبرقی و کولر 15

 2/2 تعمیر لوازم صوتی تصویری 16
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 4/2 تعمیرکار آمپرکیلومترشمار 15

 4/2 پیچیبرقی و سیمتعمیرکار الكتروپمپ 11

 2/2 تلفنتعمیرکار  11

 2/2 تعمیرکار چراغ و سماور 44

 1/2 های اداریتعمیرکار دستگاه فتوکپی و ماشین 42

 1/2 تعمیرکار دوچرخه 41

 4/2 تعمیرکار طال 44

 4/2 تعمیرکار موتورآب 40

 4/2 تعمیرکار موتورسیكلت 45

 4/2 تعمیرکار وسایل گازسوز 46

 4/2 آبگرمكن –تعمیرکار یخچال  45

 4/2 یر موبایلتعم 41

 1/2 تعویض روغن 41

 2/2 تكنوپخت و نانوایی 04

 1/2 تودوزی 02

 2/2 تولید کفش دستی 01

 2/2 تولیدی جوراب 04

 1/2 تولیدی لباس 00

 4/2 دارانجرثقیل 05

 0/2 جوشكار اسكلت آهنی 06

 0/2 جوشكار درب و پنجره 05

 4/2 چاپ خانه 01

 4/2 چلوکبابی 01

 4/2 ینی کامپیوتریچحروف 54

 2/2 سازحلبی 52

 2/2 فرش فروشخاوه 51

 1/2 خرازی 54

 2/2 شویی و اتوکشیخشک 50

 2/2 خطاطی و تابلو نویسی 55

 1/2 خواروبار فروش و سوپر مارکتها 56

 2/2 دار الترجمه و دار التحریر 55

 5/2 داربست فلزی 51

 5/2 ییفروشگاه ومراکز بزرگ خرید و مواد غذا 51

 5/2 24دفاتر پلیس + 64

 5/2 دفاتر ثبت اسناد رسمی 62

 4/2 دفاتر خدمات ارتباطی 61

 4/2 دفاتر مشاوره اقتصادی 64

 4/2 دفاتر مهندسی و حسابرسی 60

 4/2 دفترخدمات خودرویی 65

 2/2 فروش جراید و مطبوعاتدکه 66

 5/2 دندان ساز تجربی 65

 5/2 دوزنده کت و شلوار 61

 2/2 دوزنده لباس محلی زنانه 61
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 2/2 دوزنده لباس محلی مردانه 54

 1/2 دوزنده مانتو و شلوار 52

 4/2 رادیاتورساز 51

 2/2 نئون-سازندگان تابلو 54

 1/2 سازنده کانال کولر 50

 2/2 سردخانه ها 55

 4/2 فروشیسنگ 56

 2/2 پزیسنگک 55

 4/2 سیم پیچی 51

 4/2 ی ساختمانسیم کشی برقكار 51

 2/2 شارژ سیلند های گاز)کپسول پرکنی( 14

 4/2 شرکت تعاونی مصرف 12

 2/2 شعبه نفت 11

 0/2 شوفاژکار 14

 2/2 شهربازی سرپوشیده 10

 1/2 فروشیضایعات نان 15

 6/2 طالفروشی 16

 4/2 ظرف یكبارمصرف و لوازم قنادی 15

 2/2 ظروف کرایه 11

 1/2 نگی)البراتوار(ظهور و چاپ فیلم ر 11

 2/2 نویسیعریضه 14

 1/2 عطاری 12

 2 عكاسی 11

 5/2 فروشیساز و عینکعینک 14

 4/2 غالت و فروشنده حبوبات 10

 2/2 فتوکپی و پرس 15

 0/2 فروش آلومینیوم 16

 0/2 فروش آهن و پروفیل با انبارها 15

 0/2 فروش اجناس لوکس 11

 4/2 فروش بلوریات 11

 0/2 فروش پیچ و مهره 244

 0/2 فروش تجهیزات پزشكی 242

 1/2 بوتیک-فروش تریكو و کاموا 241

 0/2 فروش تزئینات اتومبیل 244

 1/2 فروش چای 240

 2/2 فروش دوربین و لوازم عكاسی 245

 4/2 موتور و فیلترفروش روغن 246

 2/2 حسابماشین-فروش ساعت 245

 1/2 فروش سمساری 241

 2/2 فروش سموم 241

 4/2 فروش شیشه اتومبیل 224

 4/2 فروش شیشه و رنگ 222

 4/2 فروش ظروف پالستیكی 221
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 4/2 فروش ظروف یكبار مصرف 224

 4/2 فروش کاشی و سرامیک 220

 4/2 فروش کامپیوتر 225

 4/2 فروش کفش پالستیكی 226

 1/2 فروش کفش و کیف چرمی 225

 2/2 فروش گیاهان دارویی 221

 4/2 فروش الستیک 221

 2/2 فروش لباس کهنه )تاناکورا( 214

 4/2 بهداشتی-فروش لوازم آرایشی  212

 4/2 فروش لوازم الكتریكی 211

 5/2 فروش لوازم خانگی 214

 2/2 فروش لوازم خیاطی 210

 1/2 فروش لوازم قنادی 215

 1/2 فروش لوازم گازسوز 216

 1/2 فروش لوازم ورزشی 215

 6/2 فروش لوازم هندی بدلیجات 211

 4/2 فروش لوازم یدکی دوچرخه و موتورسیكلت 211

 0/2 فروش لوازم یدکی سبک 244

 0/2 فروش لوازم یدکی سنگین 242

 2/2 التحریرفروش لوازم 241

 5/2 فروش لوستر و آینه 244

 4/2 فروش لوله سیمانی و موزاییک 240

 0/2 فروش لوله و اتصاالت 245

 2 فروش ماهی تزئینی و آکواریوم 246

 5/2 آجر(فروش مصالح ساختمانی )سیمان ، گچ ،  245

 0/2 فروش مواد پروتئینی 241

 5/2 فروش موبایل 241

 1/2 فروش نایلون و کیسه زباله 204

 2/2 دیفروش نوارکاست و سی 202

 5/2 ای رفاهفروشگاه زنجیره 201

 4/2 یرهفروشگاه کفش ملی و غ 204

 2/2 فروشندگان صوتی و تصویری 200

 5/2 فروشنده فرش ماشینی 205

 5/2 فروشنده فرش محلی 206

 4/2 فروشنده کالباس و سوسیس 205

 5/2 دهنده لباس  عروس و تزئینیفروشنده و کرایه 201

 4/2 قصاب 201

 2/2 قهوه خانه 254

 4/2 کارگاههای تبدیل  سی ان جی 252

 1/2 نتکافی 251

 1/2 کبابی و جگری 254

 2 فروشیکتاب 250

 4/2 سازکرکره 255
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 2/2 واکسی –کفاشی  256

 2/2 کلوپ آتاری 255

 0/2 کلیدساز 251

 5/2 کارگاه کابینت  سازی 251

 5/2 کارشناسان دادگستری 264

 0/2 کارگاه تیرچه وصفحه کرومیت )مصالح پیش ساخته( 262

 4/2 هبری پیش ساختگچ 261

 4/2 فروشیلبنیات 264

 2/2 لحاف دوزی 260

 0/2 کش آبلوله 265

 0/2 کش گازلوله 266

 6/2 مبل فروشی 265

 6/2 مشاور اتومبیل )بنگاه( 261

 5/2 مشاور امالک )بنگاه( 261

 2/2 موسسات )آموزش زبان و ...( 254

 1/2 فروش و تزئیناتموکت 252

 2/2 مهدکودک 251

 0/2 سازیمهر 254

 2/2 روغنی ، بربری ، کالنهنان 250

 2/2 نجارساده 255

 2/2 نظامی دوزی 256

 1/2 نقاشی ساختمان 255

 4/2 نقره فروشی 251

 1/2 نماکاری تزئین ساختمان 251

 0/2 نمایشگاه موتور سیكلت 214

 2/2 وسایل کادویی 212

 4/2 کارگاه تولید ورقهای فلزی ، پرفیل وغیره ... 211

 0/2 مراکز عمده فروشی سنگهای ساختمانی  ومصالح ساختمانی 214

 1/2 تنظیم موتور خودرو 210

 4/2 تعمیر ماشینها و ادوات کشاورزی 215

 5/2 فروش لوازم کشاورزی 216

 2/2 تولید ذغال صنعتی و ... 215

 5/2 فروش و تولید فرش کامپیوتری 211

 2/2 کیف فروشی 211

 1/2 دی مواد غذایی و ...بسته بن 214

 2/2 چاقو سازی و چاقو فروشی 212

 1/2 کارگاه تولیدی جعبه  و کارتون سازی 211

 4/2 کرایه ماشینهای ساختمانی و راه سازی 214

 5/2 دفاتر فروش ماشینهای ساختمانی و راه سازی 210

 1/2 کارگاه نصابی الیه های چسبان )کاغذ دیواری و درام داف و 215

 0/2 فروش میز و صندلی 216

 6/2 کامپیوتر فروشی 215

 6/2 اسباب بازی فروشی 211
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 0/2 فروش لوازم شكار و صید ماهی 211

 1/2 پمپ  سازی اتومبیل 144

 2 مجسمه سازی 142

 4/2 برش کاری فلزات و غیره 141

 1/2 الستیک فروشی ) دست دوم ( 144

 0/2 نمایشگاه تراکتور فروشی 140

 pvc 4/2و ورقهای تزئیناتی mdfفروشگاه  145

 4/2 نصب وفروش لوازم  آسانسور 146

 0/2 مراکز خدمات تبلیغاتی و تابلوهای تبلیغاتی 145

 4/2 مراکز تهیه و توزیع غذای آماده و رستورانها 141

 0/2 فروشگاه و نمایشگاه مراکز فروش ونصب پكیج 141

 pvc 4/2و پنجره  فروشگاه و نمایشگاه  فروش درب 124

 0/2 فروش آهن آالت دست دوم 122

 4/2 فروش درب و پنجره ضد سرقت 121

 2/2 تعمیر کار ماشینهای الكتریكی 124

 1/2 تولید نرده های فلزی و تزئینی 120

 1/2 پرس شیلنگ 125

 0/2 کارگاه تولید و نصب دربهای اتوماتیک  ) کرکره ( 126

 1/2 اتومو بیلتعمیر و دوخت الستیک  125

 1/2 نصب دزد گیر اتو موبیل  و باند و پخش 121

 0/2 آجیل و تنقالت فروشی 121

 2/2 صحافی 114

 1/2 تراش سنگ مزار –حجاری  112

 2/2 عسل فروشی 111

 2/2 تولید و مونتاژ مولد های الكتریكیو غیره ... 114

 ها )جنرال(دفاتر نمایندگی بیمه 110

 بیمه عمر

4/2 

2/2 

 4/2 آموزشگاه تعلیم رانندگی 115

 5/2 آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای 116

 5/2 آموزشگاه آزاد علمی 115

دفاتر شرکت های عمده فروشی در سطح شهر و حومه صنعتی و غیره و ...و  111

 نمایندگی های آنها

0/2 

 6/2 عمده فروشی پارچه  فروشی و پوشاک 111

 1/2 زیوتراپیفروشندگان لوازم فی 144

 0/2 کارواش های سطح شهر براساس موقعیت و نوع خدمات و متراژ 142

 0/2 مراکز و خدمات مشاوره ای  و کارشناسی اتومبیل 141

 2/2 آموزشگاه ها و کالس های تدریس خصوصی 144

 2/2 مدیران گروه حج و زیارت 140

 1/2 برون شهریدفاتر شرکت  های حمل و نقل و باربری درون شهری و  145

 2/2 دفاتر ازدواج و طالق 146

 1/2 شرکت های صادرات و واردات و بازگانیو تعاونی های مرزنشینان 145

 4/2 دفاتر مهندسین ناظر نقشه کشی  ومعماری  ساختمان  و غیره 141
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 4/2 پیمان کاران ساختمانی  وغیر ساختمانی مستقر در شهر 141

 2/2 هی و دامیفروشندگان داروهای گیا 104

 2/2 دفاتر خدمات فروش بلیط هواپیما و قطار 102

 2/2 پارکینگ های عمومی سطح شهر 101

 4/2 دفاتر خاک برداری وآزمایش خاک و بتن باغبانی، کشاورزی و .. 104

 0/2 دفاتر پیشخوان دولت و خدمات پستی 100

 2/2 باشگاه های ورزشی با بوفه  و بدون بوفه 105

 CNG 0/2پ بنزین های اختصاصی و جایگاه های پم 106

 2/2 دفاتر شرکت های ثبتی و غیره 105

 2/2 ایستگاه جمع آوری شیر 101

 1/2 فیزیوتراپ ها 101

 1/2 سنجش شنوایی 154

 5/2 گفتار درمانی 152

 5/2 روان درمانی 151

 5/2 دفاتر مشاوره روانشناسی و غیره 154

 5/2 و مامایی  مراکز درمانی مشاوره 150

 5/2 مطب کارشناسان تغذیه 155

 5/2 مطب کارشناسان بینایی سنجی 156

 1/2 قالیشویی و دفاتر 155

 5/2 دفاتر سنگ فروشی و دکوراسیونی، نما، سنگ و غیره 151

 0/2 کارگاه های سنگ بری براساس متراژ وقیمت منطقه ای 151

 2 تولید آبغوره ، آبلیمو و غیره 164

 2/2 فروش ، نصب کولر گازی و شارژ انواع کولر 162

 2/2 دفاتر مرغداران مستقر در داخل شهر 161

 2/2 دفاتر وکالی دادگستری 164

 4/2 آرماتور بند 160

 2/2 نمایندگی های شرکتهای گاز 165

 0/2 پرنده و حیوانات خانگی فروشی 166

 0/2 ی وغیر انتفاعیعوارض سالیانه بانكها و موسسات مالی و اعتبار 165

 2/2 تولید کنندگان پوشاک 161

 5/2 کارگاه شیرینی 161

 2/2 فروشندگان خوراک دام وطیور 154

 1/2 مرغ فروشی زنده 152

 2/2 بازیافت ضایعات فلز و پالستیک 151

 5/2 آینه و لوستر 154

 2/2 بذر و سموم فروشی 150

 1/2 بستنی ساز 155

 2/2 بار بنگاه داران وانت 156

 1/2 پرنده فروشی 155

 2/2 تاکسی تلفنی 151

 1/2 تانكرسازان 151

 1/2 تولید کنندگان مصالح 114

 2/2 تولیدی فرش دست باف 112
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 4/2 جرثقیل داران 111

 1/2 چوب فروشان 114

 1/2 انبارهای کاالهای تجاری 110

 1/2 دفاتر پیمانكاران ساختمانی 115

 1/2 سه الیه و فیبر و نئوپان فروشندگان تخته 116

 2/2 فروشندگان ماهی 115

 5/2 فروشندگان آزمایشگاهی و دندانپزشكی 111

 2/2 فروشندگان نان فانتزی و کارگاه 111

 6/2 کامیون داران 114

 2/2 عمده فروشی ایرانت و کارگاه 112

 1/2 عمده فروشی برنج و روغن 111

 2/2 عمده فروشی پشم 114

 1/2 ده فروشی کمد و قفس اداریعم 110

 1/2 عمده فروشی کودهای شیمیایی و گیاهی 115

 5/2 عمده فروشی لوازم خانگی 116

 1/2 عمده فروشی سایر کاالهای طبقه بندی نشده در جای دیگر 115

 2/2 خدمات بازار یابی و اینترنتی و غیر اینترنتی 111

 2/2 خدمات پستی )خصوصی و پیک( 111

 2/2 دمات کاریابیخ 444

 1/2 انبارداری و نگهداری محصوالت گندم و آرد )سیلو( 442

 1/2 آموزش آرایشی و زیبایی 441

 2/2 شیرمال پزی 444

 1/2 کارگاههای مبلمان و تولید 440

 2/2 خدمات چاپ و نشر 445

 5/2 دفاتر خدمات قضایی 446

 1/2 گاراژ داران 445

گیریآبمیوه 441  2/2 

زنانه آرایشگاه 441  1/2 

مردانه آرایشگاه 424  4/2 

رادیولوژی و آزمایشگاه 422  2/2 

اتومبیل آهنگر 421  0/2 

خودرو سازی اطاق 424  0/2 

بار تره بارفروشی 420  2/2 

میوه بارفروشی 425  1/2 

ثابت هایدکه و ها بوفه 426  4/2 

عروسی تاالر 425  0/2 

فروشیتخمه 421  5/2 

ریتراشكا 421  2/2 

 2/2 جلوبندساز 414

فروشی خشكبار 412  1/2 

عمده) فروش خواروبار 411 ) 4/2 

 0/2 داروخانه 414

 1/2 ساندویجی 410
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محالت) فروشی سبزی 415 ) 5/2 

اصلی معبر) فروشی سبزی 416 ) 4/2 

 1/2 سوپرمارکت 415

 4/2 صافكاری 411

طبیعی گْل فروش 411  0/2 

مصنوعی گْل فروش 444  2/2 

بزرگ مصرف فروشگاههای 442  5/2 

 2/2 فنرساز 441

یک درجه قنادی 444  1/2 

بستنی و شیرینی قنادی کافه 440  4/2 

فروشی پاچهکله 445  0/2 

کوبیلنت 446  5/2 

فروشی ماهی 445  2/2 

سازی مبل 441  2/2 

فروشی  مرغتخم ، مرغ 441  1/2 

مهمانپذیرها و  مسافرخانه 404  4/2 

عمومی پزشكان مطب 402  0/2 

متخصص پزشكان مطب 401  5/2 

پزشک دندان مطب 404  2/2 

دامپزشكی کلینیک و مطب 400  1/2 

سبک خودرو مكانیک 405  4/2 

سنگین خودرو مكانیک 406  0/2 

محالت) فروشی میوه 405 ) 5/2 

اصلی معبر) فروشی میوه 401 ) 2/2 

پرسكار و اف دی ام نجار 401  1/2 

اتومبیل اشنق 454  4/2 

رستوران دارای های  هتل 452  0/2 

رستوران فاقد های  هتل 451  5/2 

باشد بیشتر  متر244 از آن مساحت که تجاری انباریهای و مراکز کلیه 454  2/2 

سكه و ارز کننده عرضه صرافیهای 450  4/2 

تخصصی های کینیک 455  4/2 

خصوصی های درمانگاه 456  0/2 

های دامپزشكیدرمانگاه  455  5/2 
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 فصل سوم : تاسیسات

 (224142)     بهاء خدمات صدور و رپواهن اتکسيرانی :  7ماده 
 

عوارض صدور دفترچه ) پروانه ( تاکسیرانی با دوسال اعتبار ،  جهت مالک تاکسی و یا راننده کمکی و همچنین تمدید دفترچه ، 

 ین میگردد :ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات بشرح زیر تعی

 مبلغ عوارض )ریال( نوع خدمات ردیف

 104440444 صدور دفترچه جهت تاکسی گردشی ،تاکسی خطی وآژانس  2

 20544044 مالک دفترچه  تمدید 1

 104440444 کمكی

 404440444 سال 5صدور  پروانه بهره برداری کسب دفاتر آژانس  به مدت   4

 404440444 سال 5فاتر آژانس  به مدت تمدید پروانه بهره برداری کسب د 0

 رایگان صدور دفترچه مرخصی تاکسی گردشی و تاکسی خطی) بصورت سالیانه ( 5

صدور پروانه بهره برداری صرفاً برای تعاونی های تاکسی تلفنی و آژانس به  6

 جهت سرویس مدارس به مدت یكسال تحصیلی

504440444 

 2،444،444 صدور دفترچه المثنی تاکسیرانی  5

 5440444 تغییر و تحول در دفترچه رانندگان کمكی 1
 

 ریال بعنوان جریمه اخذ گردد  111/۹11در صورت پایان اعتبار و تمدید دفترچه به ازاء هر ماه تاخیر در تمدید ، مبلغ  : 2تبصره 

 سال اعتبار دارد.  ۲دفترچه تاکسیرانی  : 1تبصره 
 

 

 

 

 

 وارض ) ریال (مبلغ ع          نوع خدمات ردیف 

 رایگان صدور کارت شناسایی برای رانندگان  ۹

 404440444 هزینه اقدامات جهت تعویض خودروهای فرسوده تاکسی گردشی و خطی ۲

 در زمان افزایش کرایه ، توزیع برچسب برای خودروها اعم از تاکسی 9

 گردشی ، خطی و آژانس

 رایگان
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 : (224141ی )عوارض حق ثبت انم و تعلیم رانندگ 
 ،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)ریال( نوع خدمات ردیف

 544444 ور گواهینامه رانندگیتعلیم، آزمون و صد 2

 144444 تجدید آزمون  1
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 : (224241بهای خدمات انشی از حمل و نقل  مسافر ربون شهری و حمل و نقل بار  )
و  بهای بلیط ) اعم از اتوبوس ، مینی بوس ، سواری ،  ۵۱وارض بر حمل ونقل برون شهری مسافر به میزان  ع :الف: عوارض بلیط مسافرت

... (  تعیین میگردد که شرکت های حمل ونقل مسافر مستقر در پایانه های سطح شهر مکلف به اخذ عوارض ازمسافر و واریز آن به حساب 

 شهرداری می باشند .

ی عوارض توسط نیروهای خود شهرداری وصول و مامور وصول موظف و مکلف است تا پایان وقت اداری روز بعد  به حساب شهردار تبصره:

 )درامدهای عمومی(واریز گردد.

شهرداری جهت مدیریت و ساماندهی خودرو های باری سبک ، نیمه سنگین و سنگین و اقدام جهت  ب: عوارض حمل بار درون شهری:

مل بار ، جهت شناسایی ، ساماندهی و نظارت بر سامانه ها و ناوگان های حمل و نقل بار ، صدور بار برگ ، توسعه و بهره برداری پایانه های ح

 ارائه خدمات بشرح زیر اقدام نماید:

کلیه مبالغ به ریال 

 میباشد.

 %54هزینه های تمدید 

 هزینه های صدور میباشد

ف
دی

ر
 

مسافربری کمتر  وانت کامیونت کامیون عنوان
 نفر 16از 

مسافربری 
 نفر 16باالتر از 

 تشكیل پرونده

 444/144 1244444 2604444 644444 114444 2244444 صدور پروانه فعالیت 2

 

 

 
 2244444 114444 444444 004444 554444 تمدید پروانه فعالیت 1

 1244444 2604444 144444 2244444 1444444 صدور پروانه اشتغال 4

 2244444 114444 054444 644444 2444444 تمدید پروانه اشتغال 0

 1444444 صدور پروانه بهره برداری 5

 

 .تعیین می گردد تعرفه صدور 91۱که دارای اعتبار میباشند تعویض،المثنی،تغییر پروانه هایی   : 2تبصره 

 .تعیین می گردد هزینه صدور 91۱اصالح پروانه اشتغال و فعالیت صادره از شهر های دیگر  : 1تبصره 

 می باشد. ریالدویست هزار  شده توسط سازمان حمل و نقلآرم و عالئم نصب  عدم وجودجریمه  : 4تبصره 

 الزامی می باشد. وصول عوارض سالیانه خودرو : 0تبصره 
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 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 : (224142حق امتیاز اتکسی ) 
 بابت واگذاری امتیاز تاکسی ، تاکسی خطی ، تلفنی ، ... حق االمتیاز بشرح جدول زیر وصول میگردد  :

 حق االمتیاز)ریال( نوع امتیاز ردیف

 ی شهر و بنا به قیمت کارشناس رسمیشورا با اخذ مجوز از  گردشی واگذاری امتیاز تاکسیدر صورت  ۹

 ی شهر و بنا به قیمت کارشناس رسمیبا اخذ مجوز از  شورا واگذاری امتیاز تاکسی خطیدر صورت  ۲

 سمیی شهر و بنا به قیمت کارشناس ربا اخذ مجوز از  شورا آقایان واگذاری امتیاز کار در آژانس تاکسی تلفنیدر صورت  9

 ی شهر و بنا به قیمت کارشناس رسمیبا اخذ مجوز از  شورا امتیاز کار در آژانس وانت تلفنی واگذاریدر صورت  4

 ی شهر و بنا به قیمت کارشناس رسمیبا اخذ مجوز از  شورا امتیاز تاکسی ون واگذاریدر صورت  ۵

 ۹.111.111ورت اجاره  ای ماهیانه بص واگذاری امتیاز کار در آژانس  تاکسی تلفنی بانواندر صورت  6

 و تبصره ذیل همین ماده برابر قیمت کارشناسی واگذاری امتیازجدید دفاتر آژانسدر صورت   5

خدمات و پشتیبانی و بهینه سازی سالیانه برای رانندگان آژانس  1

 ها تلفنی

111/111/۹ 

 ۲۵1.111.111موافقت شورای اسالمی شهر +    در صورت درخواست تعاونی  تبدیل تاکسی خطی به گردشی 1

 

در صورت موافقت یا واگذاری دفاتر جدید الزاماً بصورت آگهی مزایده عمومی با رعایت آیین نامه های  مربوطه با تعیین نرخ پایه بر  : 2تبصره 

 ورای ترافیک قابل اجرا می باشد.اساس کارشناسی روزانجام خواهد گرفت. الزم به ذکر است موارد فوق  پس از تایید و تصویب ش

 واگذاری امتیاز تاکسی گردشی و خطی به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر امکان پذیر است. : 1تبصره 

برعهده مالک امتیاز  ۹41۹هزینه نصب و تحویل تاکسی متر به قیمت روز که تاکنون توسط شهرداری تقبل گردیده بود از سال  : 4تبصره 

 (۹41۲باشد.)در صورت ابالغ هرگونه بخشنامه و دستور العمل در سال می

تاکسی خطی که  ، فقط جهت رانندگان۹41۲تاکسی های خطی جهت تبدیل به گردشی برای سال با توجه به درخواست تعدادی از  : 0تبصره 

  . مقدور می باشد هیچ گونه نقل و انتقالی انجام نداده انداز ابتدای طرح ساماندهی 
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 : (224141بهاء خدمات اتکسيرانی رد   داخل شهر )
 

 .جهت بهره برداری از خطوط حمل مسافر داخل شهر ، عوارض سالیانه  به شرح جدول زیر وصول خواهد گردید
 

 عوارض سالیانه )ریال( نوع امتیاز ردیف

 104440444 گردشیبهره برداری تاکسی  2

 205440444 تاکسی خطی بهره برداری 1

 205440444 بهره برداری امتیاز کار در آژانس 4

 504440444 دفاتر آژانس تاکسی تلفنی 0

 رایگان  صدور کارت تردد سرویس مدارس توسط رانندگان آژانس 5

 رایگان صدور کارت تردد سرویس مدارس برای رانندگان تاکسی گردشی وخطی 6

 رایگان ماه 6طی به مدت صدور برگه تردد رانندگان تاکسی گردشی و خ 5
 

 عوارض نقل و انتقال برای هر میزان از انتقال به همان میزان عوارض قابل وصول است . : 2تبصره 

ته انضباطی قابل یجرائم تخلفات بهره برداران از خطوط حمل و نقل مسافر درون شهری ، برابر جدول صفحات بعد و با رای کم :  1تبصره  

 وصول خواهد بود.  

 اعمال جرائم در صالحیت مسئول واحد تاکسیرانی و سربازرس ویا مسئول ویژه گشت تاکسیرانی خواهد بود  :4بصره ت

در صورت عدم پرداخت جریمه  تا مهلت درج شده در قبض صادره توسط رانندگان متخلف ، پرونده  راننده متخلف به کمیته  : 0تبصره 

 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 گزارش مدیر  : 5تبصره 

ستناد ا آژانس به واحد تاکسیرانی ، واحد تاکسیرانی مکلف است درخواست ورثه یا بهره بردار را با در نظر گرفتن شرایط و عدم توانایی ایشان )به

 شرایط  اجاره دهد . واجد شکی و احراز عدم توانایی کار بر روی امتیاز( بررسی و امتیاز را به فردمدارک پز

 جابجایی تاکسی از شهر سقز به شهر دیگر بصورت دائم. : 6تبصره 

 

 حق االمتیاز)ریال( نوع امتیاز ردیف

 111/111/۲۵1 خروج تاکسی گردشی از سقز به شهر دیگر بصورت دائم 2

 111/111/۹۵1 تاکسی خطی از سقز به شهر دیگر بصورت دائمخروج  1

 

 موارد فوق جهت خروج تاکسی های گردشی و خطی بصورت دائم در صورت موافقت شورای همتای استان قابل وصول می باشد .: 6-2تبصره 

 

 عدم پاسخگویی ترافیک در سطح معابر  و ورود هر نوع تاکسی اعم از خطی یا گردشی به جهت تردد زیاد تاکسی در سطح شهر:  6-1تبصره 

 .برسدشورای همتای استان  تایید به میبایست
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 : اتکسيرانی جرائم
تعرفه جرایم مربوط به تخلفات ناشی از عدم رعایت قوانین مربوط به سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری سقز ) تاکسی و 

 آژانسهای تاکسی تلفنی (

کد  ردیف

تخلف

 اتی

 ان و میزان جرایم و نوع اقدامتخلفات تاکسیر
 

 ریال 111/111/۹1هزینه جا بجایی مکان دفاتر نمایندگی آژانس بدون اطالع سازمان ۹1۹ ۹

واگذاری خودرو تاکسی به افراد غیر واجد شرایط )فاقد پروانه تاکسیرانی ( ) شامل کلیه تاکسیها (، توقف تا معرفی راننده واجد  ۹1۲ ۲

 لریا۹.۵11.111شرایط و 

 ریال111/۵11/۹مطابقت نداشتن دفتر با سرویس دهی و مخدوش بودن دفتر ) شامل دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی (  ۹19 9

 ریال111/111/۲)چهار ( دستگاه در دفاتر نمایندگی آژانس  ۵نداشتن خودرو آماده به تعداد حداقل  ۹14 4

اکن عمومی یا عدم حضور مدیران دفتر نمایندگی آژانسهای تاکسی تلفنی و وانت بار نداشتن مباشر مورد تایید دایره محترم ام ۹1۵ ۵

 ریال۲.111.111

 -اخطار  ، باراول عدم رعایت سرویس دهی در ایستگاههای تاکسی )خطی( و خروج غیر مجاز تاکسی ویژه از مسیر تعیین شده ۹16 6

 ساعت ۲4توقیف به مدت بار سوم  –ریال  111/611بار دوم  

تکرار تخلفات تاکسیرانی در کمتراز یکماه و در صورت سه بار تخلف راننده تاکسی خودرو انتقال به پارکینگ ، نسبت به ابطال  ۹1۷ ۷

 ریال 111/111/۹پروانه فعالیت اقدام گردد 

 ریال111/111/۲عدم رعایت نرخهای مصوب به حمل مسافر ) شامل کلیه تاکسیها (  ۹1۸ ۸

 ریال۹.111.111مدارک قانونی الزم به بازرس تاکسیرانی ) شامل کلیه تاکسیها (  عدم ارائه ۹1۱ ۱

 ریال ۲.111.111امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه  ۹۹1 ۹1

 ریال ۹.111.111مطابقت نداشتن مندرجات پروانه و کارت تاکسیرانی با مشخصات خودرو) شامل کلیه تاکسیها ( ۹۹۹ ۹۹

علی و غیر مجاز و فعالیت با مسافر بر شخصی غیر مجاز ، توقیف خودرو در پارکینگ تا تعیین تکلیف و برای بار نصب تابلوی ج ۹۹۲ ۹۲

 ریال۹1.111.111ریال و برای بار دوم ۷.111.111اول 

 ریال۹1.111.111عدم انجام خدمات  نوبتکاری ) شیفت معیین شده (  ۹۹9 ۹9

تاندارد خودرو ) آینه اضافی ، نصب پرده ، شیشه دودی ، برچسب اضافی و غیره () شامل کلیه نصب اشیاء غیر مجاز و خارج از اس ۹۹4 ۹4

 ریال  + الزام به برداشتن ۹.111.111تاکسیها ( 

ریال + الزام  ۹.111.111عدم نصب برچسب که نرخ کرایه و کارت شناسایی راننده بر روی شیشه خودرو در آن درج شده است  ۹۹۵ ۹۵

 به نصب

 ریال۹1.111.111هزینه بازگشایی دفاتر نمایندگی آژانسهای تلفنی که برابر رای صادره کمیته انضباطی پلمپ گردیده باشند  ۹۹6 ۹6

 توقیف خودرونداشتن پروانه تاکسیرانی  ۹۹۷ ۹۷

 ریال ۹.111.111عدم انجام خدمت دهی در مکان و زمان معین شده در پروانه برای آژانس های تاکسی تلفنی  ۹۹۸ ۹۸

 ریال ۹.111.111عدم انجام برنامه های مربوط به کشیک  ۹۹۱ ۹۱

 –ریال 111/۷11درصورت عدم رعایت شئونات اسالمی ، توقیف در پارکینگ تا تعیین تکلیف وجریمه برای اراول  ۹۲1 ۲1

 ریال ۹.۲11.111بار سوم  –ریال ۹.111.111باردوم

ساعت از تاریخ توقف تاکسی به بازرسان تاکسیرانی  4۸عالیت خود ظرف مدت عدم اعالم ترک محل یا تعطیل نمودن ف ۹۲۹ ۲۹

 ریال ۹.111.111

 ریال111/۵11بار دوم  –اخطار بار اول  عدم نصب کپسول آتش نشانی سالم در تاکسی ۹۲۲ ۲۲

 ریال111/۷11اکسیرانی نداشتن رنگ آمیزی ، خط کشی و عالئم قابل نقش و نصب در بدنه تاکسی مطابق شرایط و ضوابط ت ۹۲9 ۲9

 ریال111/۸11عدم نصب تاکسیمتر ویا عدم استفاده از تاکسیمتر هنگام سرویس دهی  ۹۲4 ۲4
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 ریال111/611اطالع ندادن مرخصی بیش از سه روز رانندگان آژانس   ۹۲۵ ۲۵

 ریال111/۷11ی تلفنی عدم ارسال صورتجلسه فسخ قرارداد با راننده از طرف مدیر دفاتر نمایندگی آژانس تاکس ۹۲6 ۲6

 ریال111/۸11رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد  ۹۲۷ ۲۷

 ریال + رای کمیته انضباطی۹.111.111عدم مراجعه به کمیته انضباطی مدیر دفاتر نمایندگی آژانس های تاکسی تلفنی ۹۲۸ ۲۸

 + رای کمیته انضباطی توقیف خودروراننده عدم مراجعه به کمیته انضباطی  ۹۲۱ ۲۱

 ریال 111/۷11عدم استفاده از تابلوی خارج از سرویس بنا به نقص فنی خودرو ۹91 91

ریال  ودر صورت 111/111/۲واگذاری سهام دفاتر نمایندگی آژانس های تاکسی تلفنی تحت هر عنوان بدون اطالع تاکسیرانی  ۹9۹ 9۹

 ریال111/111/9ی آژانس تاکسی تلفنی برابر رای کمیته انضباطی و جریمه تکرار پلمپ دفاتر نمایندگ

 ریال111/۵11/۲جایگزینی بدون هماهنگی خودرو تاکسی تلفنی در دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی  ۹9۲ 9۲

 ریال ۹.111.111نداشتن کارت شناسایی راننده و کارت سرویس مدارس  ۹99 99

 ریال۹.111.111فاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی برابر دستور العمل صادرهعدم مراجعه به د ۹94 94

 ریال ۹.111.111نداشتن مدارک پروانه تاکسیرانی دارای اعتبار در دفاتر نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی جهت بازدید  ۹9۵ 9۵

 ریال111/611عدم مراجعه به کالسهای توجیهی با توجه به صدور دعوتنامه ۹96 96

ریال  تا سه بار ، بعد از سه بارارجاع به کمیته انضباطی جهت ۹.111.111بسته بودن دفاتر نمایندگی آژانس برای هر بار گزارش ۹9۷ 9۷

 پلمپ دفتر

 ساعت 4۸یال + توقیف خودرو به مدت ۹.111.111برای هر بار عدم مراجعه ۹99عدم مراجعه به  کشیک مرکز  ۹9۸ 9۸

 ریال ۹.111.111عالیم بر روی وانت بارهای ساماندهی شده و دارای کارت عدم الصاق آرم و ۹9۱ 9۱

فعالیت وانت بارهایی که ساماندهی نشده و فاقد آرم و عالیم و کارت صالحیت می باشند ، جریمه و توقیف خودرو بمدت یک  ۹41 41

 ریال۲.111.111هفته

نمایندگی آژانس تاکسی تلفنی به سازمان ، جریمه و تعهد کتبی ، در  عدم اعالم موارد تخلف رانندگان توسط مدیران دفاتر ۹4۹ 4۹

 ریال 111/111/9صورت تکرار پلمپ دفاتر نمایندگی آژانس برابر رای کمیته انضباتی 

ی  همالکینی که د ر کمتراز یکسال نسبت به تعویض راننده کمکی بیش از سه بار اقدام نمایند با رای کمیته انضباطی در مرحل ۹4۲ 4۲

 ریال جریمه و در مراحل بعد تابع کمیته انضباطی هستند۹.111.111اول

 ریال111/611عدم مراجعه به موقع جهت تمدید کارت صالحیت به ازای هر ماه تاخیر ۹49 49

 ریال111/111/6عدم گزارش مدیر دفاتر نمایندگی آژانس از عدم فعالیت خودرو ۹44 44

 ساعت 4۸بار دوم  -ساعت ۲4توقیف خودرو به مدت ریال تاکسی های اینترنتی  9.111.111کورسی سوار نمودن مسافر بصورت  ۹4۵ 4۵

 ساعت  4۸بار دوم  -ساعت  ۲4و توقیف خودرو به مدت  ریال  تاکسی های اینترنتی 4.111.111سوار نمودن مسافر دربستی  ۹46 46

بار   -ساعت ۲4توقیف خودرو به مدت ریال تاکسی های اینترنتی  4.111.111عدم استفاده از اپلیکیشن و فعالیت در سطح شهر  ۹4۷ 4۷

 ساعت 4۸دوم 

 ریال تاکسی های اینترنتی  ۵.111.111نصب برچسب و عدم رعایت دستورالعمل نحوه نظارت بر فعالیت تاکسی اینترنتی  ۹4۸ 4۸
 

 کمیته انضباطی می تواند با خاطیان برخورد نماید .  تاکسیرانی در کلیه مواردفوق و موارد پیش بینی نشده برابر رای  :2تبصره 

جرائم تخلف بهره برداران از خطوط حمل و نقل مسافر درون شهری ، برابر جدول صفحات قبل و با رای کمیته انضباطی قابل  :1تبصره 

 وصول خواهد بود .

 ول ویژه گشت تاکسیرانی خواهد بود .اعمال جرائم در صالحیت مسئول واحد تاکسیرانی و سربازرس و یا مسئ : 4تبصره 

پرونده  خودرو  مورد نظر توقیف و در صورت عدم پرداخت جریمه تا مهلت درج شده در قبض صادره توسط رانندگان متخلف  : 0تبصره 

 راننده متخلف به کمیته انضباطی تاکسیرانی ارجاع گردد.

 نشده برابر رای کمیته انضباطی می تواند با خاطیان برخورد نماید . تاکسیرانی در کلیه موارد فوق و موارد پیش بینی : 5تبصره 
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 : (224114ردآمد حاصل از دافرت پیک موتوری ) 
دستگاه موتور سیکلت به  ۲۵شهرداری می تواند پس از جانمایی و کارشناسی محل دفاتر در دو نقطه از شهر و اختصاص حداکثر 

ان عمومی مزایده با رعایت قوانین و مقررات آیین نامه مالی و معامالتی شهرداریها و همچنین هر یک از دفاتر ، از طریق آگهی فراخو

 با لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی شرکت کنندگان به صورت اجاره واگذار نماید .

 تعرفه خدمات پیك موتوری : 

 عوارض ) ریال( نوع خدمات ردیف

 ابر نظریه کارشناس رسمیبر مال االجاره امتیاز دو دفتر پیک موتوری 2

 111/۷11 هزینه صدور کارت فعالیت راکب موتور سوار )بصورت ماهیانه( 1

 111/۷11 هزینه تمدید کارت یا دفترچه فعالیت راکب موتور سوار )بصورت ماهیانه( 4

 111/۲11/۹ هزینه صدور پروانه بهره برداری شرکت یا فرد طرف قرارداد برای اجاره یکسال 0

 111/۵1 نه هرگونه استعالمات مربوط به راکبین و شرکت یا فرد طرف قراردادهزی 5

 111/۹91 هزینه ترخیص موتور سیکلت از پارکینگ طبق اجازه نامه صادرهاز شهرداری 6

 درصد از بار برگ صادره برای حمل بار از طرف شرکت یا تعاونی یا شخص طرف قرار داد  ۹1 5

 شهرداری بصورت ماهیانه

 باربرگ صد کل کرایه مندرج دردر۹1

 111/۲۵1 هزینهتشکیل پرونده برای راکبین موتور سوار و هزینه پرس کارت شناسایی 1

 111/۲۵1 هزینهتشکیل پرونده برای پیمانکار برنده در مزایده و هزینه پرس کارت 1
 

 د عوارض خودرو الزامی است .تسویه عوارض سالیانه موتور سیکلت برابر الیحه درآمدی وصولی توسط واح تبصره :

 بهای خدمات اتوبوسرانی :

 معادل ریالی  عنوان ردیف

 204440444 حق بهره برداری خطوط شهری 2

 1،444،444 صدور دفترچه فعالیت  1

 2،444،444 تمدید دفترچه فعالیت  4
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 :(214221)   نشانی آتش و ايمنی خدمات بهای و عوارض:  1ماده 
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 5 0 4 1 2 سقف

تعرفه سال 

2041 

444/14 444/15 444/44 444/04 444/54 

 24 1 1 5 6 سقف

تعرفه سال 

2041 
444/54 444/1 444/24 444/25 444/14 

 25 20 24 21 22 سقف

تعرفه سال 

2041 
544/12 444/10 444/11 444/44 444/04 

بازدید و تهیه  1

دستورالعمل و 

 پروانه ایمنی

اعزام کارشناس جهت بازدید ، 

کارشناسی از محل ، تهیه و 

ابالغ دستورالعمل به درخواست 

متقاضی یا مراجع ذیصالح برای 

 های قدیم یا جدیدساختمان

 ریال    1440444                    سقف مبلغ          0

 ریال    2،4440444سقف مبلغ                              5

 ریال 205440444سقف مبلغ                              6

 ریال 404440444سقف به باالتر مبلغ              6از 

صدور گواهی  ایمنی جهت  گواهی ایمنی 4

رخواست های دمتقاضی و ارگان

 کننده

 ریال         444/544/2مبلغ              4و   1،  2سقف 

 ریال     444/444/1سقف       مبلغ              6تا  0

 ریال    444/544/1سقف به باال مبلغ                  6

صدور گواهی  حریق جهت  گواهی حریق 0

های درخواست متقاضی و ارگان

 کننده

 ریال   444/544مبلغ  

بهای خدمات مشاوره فنی و   5

ایمنی اماکن خدماتی و 

ها ها و سایر کاربریکارخانه

 داخل محدوده  شهر

444/444/1 

مشاوره فنی و  6

 ایمنی

بهای خدمات مشاوره فنی و 

ایمنی اماکن خدماتی و 

ها ها و سایر کاربریکارخانه

 خارج از  محدوده  شهر

 ریال 104440444کیلومتر  مبلغ  44تا 

 ریال 101440444کیلومتر مبلغ  64تا  44از 

 ریال 105440444کیلومتر به باال  64از 
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یابی حریق علت 5

 مسكونی

یابی حریق کارشناسی علت

امالک مسكونی داخل محدوده و 

 حریم شهر

444/444/1 

یابی حریق علت 1

 هاسایر کاربری

یابی حریق کارشناسی علت

 ها(داخل شهر)سایر کاربری

444/544/1 

یابی حریق علت 1

مسكونی خارج 

 شهر

یابی حریق کارشناسی علت

امالک مسكونی خارج حریم  

 شهر

444/444/4 

24 “   ” 

 خارج از شهر
یابی حریق کارشناسی علت

کیلومتر  244خارج حریم شهر تا 

 ها()سایر کاربری

444/444/0 

حریق خودروهای  22

 سبک

ق یابی حریکارشناسی علت

 خودروهای سبک

444/444/1 

حریق خودروهای  21

 سنگین

یابی حریق کارشناسی علت

 خودروهای سنگین

444/544/1 

صدور گواهی  24

 ایمنی

صدور گواهی ایمنی سالیانه 

نفر  2444برای تاالر عروسی زیر 

 ظرفیت

444/444/25 

صدور گواهی  20

 ایمنی

صدور گواهی ایمنی سالیانه 

 2444باالی  برای تاالر عروسی 

 نفر ظرفیت

444/444/14 

کنترل و نظارت بر  25

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 

 نكار ایمنیصدور تأییدیه و پایا

 ریال 2،4440444نرخ پایه هر بازدید 

 ریال 250444به ازای هرواحد مسكونی 

 گرددریال به مبلغ فوق اضافه می 140444هر واحد تجاری 

 2444های اداری، صنعتی، بانک، درمانی و ... تا مساحت  در کاربری

 ریال 604440444متر مربع 

ریال به مبلغ فوق  105440444مترمربع مازاد مبلغ  544به ازای هر 

 اضافه گردد
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K          زیر بنا *(4/1+(1N/24))*4544 
 مساوی با تعداد طبقات است.    N:  2تبصره

 ریال کمتر نباشد. 2،444،444: مبلغ حداقل هر طبقه از 1تبصره

: جهت صدور پایانكار امالک تجاری و مختلط به ازای هر 4تبصره
 متر مربع( 10)در صورت نرسیدن متراژ به مقدار ریال اخذ گردد. 205440444دهنه مبلغ 

صورت : درخصوص واحدهای تجاری ، اداری و خدماتی که به0تبصره
نوان یک واحد)دهنه( پیشخوان )دیوارک آزاد( است هر باجه به ع
 شود.تجاری در نظر گرفته می

: در صورت تخلف ساختمانی به شكل احداث طبقه و یا 5تبصره
اضافه اشكوب مازاد بر پروانه ساختمانی به تناسب نوع کاربری 

 گردد:( عوارض متعلقه از فرمول زیر محاسبه میK )ضریب
K اضافه بنا *(4/1+(1N/24))*4544*4 =فعوارض قسمت تخل 

: درخصوص امالک دارای پایانكار قدیمی که درخواست 6تبصره
نماید رعایت موارد ایمنی جهت کلیه احداث طبقات فوقانی را می

باشد و درصورت عدم رعایت ایمنی طبقات قدیم و جدید الزامی می
قبلی کل ساختمان برابر جداول جدید برآورد مبلغ گردیده و قابل 

 باشد.وصول می
هایی که سیستم اطفاء مان پایانكار جهت ساختمان: در ز5تبصره

حریق آنها بصورت خشک طراحی و اجراء گردیده است برای تست 
 گردد.ریال دریافت می 444/544مبلغ 

 باشد.مساوی کاربری مندرج در جدول می  K: ضریب 1تبصره

ضریب  شرح
K 

ضریب  شرح
K 

 1 تجاری 1 مسكونی

دفتری ، مطب و 
 ساختمان پزشكان

 5/1 پارکینگ 6

 5/2 آموزشی ، ورزشی
صنعتی ، انباری 
صنفی و مراکز 

 تولیدی
5 

 5/2 خدمات عمومی و شهری 4 اداری و دولتی

 5/2 حمل و نقل 5/2 تجهیزات شهری
 5/2 فرهنگی، مذهبی و ... 1 بهداشتی ، درمانی و مراقبتی

های صنعتی انبار و صنفی و مراکز : درخصوص عرصه کاربری1تبصره
 گردد.اعمال می 4ولید ضریب ت

: در طبقات زیرزمین و یا پیلوت و همكف پارکینگ 24تبصره 
حساب ها و ... جزء زیربنای مفید بهاختصاصی و عمومی و موتورخانه

 آید.می
: در هنگام تأیید واحدهای صنفی و تجاری برای صدور 22تبصره

 444/544ساب ، پروانه کسب عالوه بر تأیید گواهی پایانكار و مفاصاً ح
عنوان حق کارشناسی بازدید ایمنی از متقاضی دریافت ریال به

 خواهد شد.
ها و : برای مؤسسات دولتی و غیر انتفاعی از قبیل بانک21تبصره

 گردد.محاسبه می 5/4برابر  Kها ضریب شرکت
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 1 - 2جدول شماره  
سر 
 فصل

کد 
 خدمت

 ال استارقام به ری تعریف خدمت عنوان خدمت

ی
زش

مو
ت آ

ما
خد

 

آموزش  2

 هاارگان

هزینه آموزش مقدماتی اطفاء حریق 

ها تا سقف ها و کارخانهبرای ارگان

نفر به ازای هر ساعت داخل  14

 شهر

 ریال  444/444

صره  ها ها و کارخانه: هزینه آموزش مقدماتی اطفاء حریق برای کلیه ارگان2تب

نی و نشامرتبط )استفاده از کپسول آتشهای نفر با توجه به هزینه 14کمتر از 

 گردد.شارژ و ... ( برابر تعداد نفرات محاسبه می

 شود.: هزینه چاپ و صدور گواهینامه به صورت جداگانه اخذ می1تبصره

آموزش  1

 هاارگان

هزینه آموزش مقدماتی اطفاء حریق 

ها تا ها و کارخانهبرای کلیه  ارگان

عت نفر به ازای هر سا 14سقف 

 خارج شهر

 ریال 4440444

صره  ها ها و کارخانه: هزینه آموزش مقدماتی اطفاء حریق برای کلیه ارگان2تب

نی و نشاهای مرتبط )استفاده از کپسول آتشنفر با توجه به هزینه 14کمتر از 

 گردد.شارژ و ... ( برابر تعداد نفرات محاسبه می

 شود.ت جداگانه اخذ می: هزینه چاپ و صدور گواهینامه به صور1تبصره

آموزش  4

تخصصی 

 نشانی آتش

نشانی داخل آموزش تخصصی آتش

 شهر به ازای هر ساعت

 444/444/1ریال 

 هاینشانی داخل شهر با توجه به هزینه: هزینه آموزش تخصصی آتش2تبصره

 گردد.نشانی و شارژ و ... ( محاسبه میمرتبط )استفاده از کپسول آتش

چــاپ و صــدور گواهینامــه بــه صــورت جداگانــه اخــذ : هزینــه 1تبصــره

 شود.می

آموزش  0

تخصصی 

 نشانی آتش

نشانی خارج آموزش تخصصی آتش

 شهر به ازای هر ساعت

 ریال 105440444

نشـانی داخـل شـهر بـا توجـه بـه       : هزینه آموزش تخصصی آتـش 2تبصره

ــش هزینــه ــول آت ــتفاده از کپس ــرتبط )اس نشــانی و شــارژ و ... ( هــای م

 گردد.سبه میمحا

: هزینــه چــاپ و صــدور گواهینامــه بــه صــورت جداگانــه اخــذ 1تبصــره

 شودمی
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 ، خودکشی ها هزینه دریافت نمی گردد. ، سالمندان بهزیستی  ، همکاران ۹سازمان برای انتقال جنازه های درجه : 1 تبصره

 گردد.واریز  ش نشانی جداگانه آت حسابدرآمد آتش نشانی می بایست به عواید حاصل از  : 2تبصره     

 

 

 

 

 4 - 2جدول شماره  
سر 
 فصل

کد 

 خدمت

عنوان 

 خدمت

 ارقام به ریال است تعریف خدمت

ی
مات

خد
 

فروش و  2

ارائه خدمات 

 عمومی

احتیاط حریق و امداد به درخواست متقاضی 

 تجهت اعزام خودرو با تجهیزا

   205440444هر ساعت مبلغ 

نشــانی در کلیه آالت مخصــوص آتشتبصــره: اعزام ماشــین

سمات ملی، مذهبی،  امنیتی و مانورهای نظامی و انتظامی   مرا

سئول           شهر م سالمی  شورای ا شهرداری و  سماتی که  و مرا

ت صوربرگزاری آن هستند، یا معرفی توسط شورای اسالمی به

 باشد.رایگان می

ــره ــی        : هز2تبص ــكان بر عهده متقاض ینه ایاب و ذهاب و اس

 خواهد بود.

تعرفه  1

آمبوالنس 

 حمل اموات

 2،444،444 داخل شهر

ها و منازل به تبصره: حمل جنازه در داخل شهر از بیمارستان

وادی رحمت و پزشكی قانونی یا از پزشكی قانونی به وادی 

 گرددرحمت بصورت مسیر جداگانه محاسبه می

 444/54 شهر هر کیلومتر جاده آسفالت خارج از

های خـارج از شـهر  بـه صـورت رفـت و      تبصره: تمامی نرخ

 گرددبرگشت )کل طول مسیر( محاسبه می

 444/64 خارج از شهر هر کیلومتر جاده خاکی 

تبصره : تمامی نرخ خای خارج از شهر به صورت رفت و 

 برگشت ) کل طول مسیر ( محاسبه می گردد.
کپسول  شارژ 4 

خاموش 

کننده دستی 

و همچنین 

 اکسیژن 

 144،444 

  به ازای هر کیلو گرم 
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 (204241) عمومی اهی پارگنیک از  حاصل خدمات بهاء:  1ماده 
 

در زمینها و مكانهایی که در مالكیت شهرداری میباشند و از آن بعنوان پارکینگ استفاده میشود برابر نرخهای تعیین شده ذیل 

 عوارض وصول میگردد : 

  ردیف

 شرح                          

 پارکینگ نوع

 روباز         مسقف / طبقاتی         

 444/05       444/64           ورودی 2

 444/24        444/25          هر ساعت 1

 

  ریال 444/444/5( ساعته :  10اجاره ماهانه ) 

 : (224120عوارض مشارکت رد اتمین پارگنیک )
ه موقع طرفی عدم اجرای ب ظرگرفتن روند کنونی افزایش تولید خودرو در سطح کشور و ازبا توجه به مشکالت ترافیکی شهر سقز و در ن

های  شهرهای متوسط و کوچک کشور ، و از سوی دیگر سازی ترافیکی شهری به دلیل بار سنگین مالی برای شهرداریهای روان طرح

و بر مشکالت ترافیکی شهر افزوده است. از طرفی در برخی  سازهای شهری گردیدهوگریزی در ساختضعف قوانین موجود ، موجب قانون

نگ مشارکت در تامین پارکیعوارض زمین مطابق عوامل و ضوابط ششگانه یا  از امالک بدالیل ناخواسته وشرایط خاص توپوگرافی ملک و

مورد و نیز رفع برخی از مشکالت . لذا در جهت ایجاد عدالت و تفاوت میان این دو  باشد امکان نداشته عمومی ، احداث پارکینگ 

ترافیکی موجود و جلوگیری از افزایش آن در آینده و همچنین سوق دادن احداث کنندگان مسکن و واحدهای تجاری  جهت ساخت 

 به شرح زیر تعیین میگردد. مشارکت در تامین پارکینگ عمومیعوارض پارکینگ ،  

 :مشارکت در تامین پارکینگمبنای محاسبه  -1

اجباری بوده و صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ ) بمیزان تعیین  و مقررات احداث پارکینگ در کلیه ساختمانها  برابر ضوابط (  ۹

 می باشد .  ممنوع شده ( 
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 د بود :عدم احداث پارکینگ فقط در موارد شش گانه زیر و با اخذ عوارض مشارکت در تامین پارکینگ مجاز خواه(   ۲

 

   متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل  14هایی به عرض هایی که در فاصله یكصد متری تقاطع خیابان ساختمان

 را نداشته باشد .

   های کهن باشد که شهرداری اجازه هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختساختمان

 را نداشته باشد .ها قطع آن

   هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشند که به علت عرض کم امكان عبور اتومبیل مقدور نباشد .  ساختمان 

    ساختمان هایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد 

   رو متر و بیشتر قرار داشته باشند و دسترسی به محل اتومبیل  05السیر به عرض سریع هایی که در بر خیابان ساختمان

 نداشته باشد .

 در سطح طبقات احداث پارکینگ نمودکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در صورتی 

 مبنای محاسبه کاربری ردیف
 (P ) T11+D 1 مسکونی  1
 (P ) T 18+ D 3 نواریتجاری  2
 ( P ) T 37 + D5 مجتمع تجاری 3
 (P ) T 25   + D4 و  ...  اداری ، صنعتی ، آموزشی 4
 (P ) T17 + D1 ( cجدول مسکونی )  5

 (P ) T 37 + D 4 (17،21،21تجاری نواری )بلوک  6

 ( P ) T 62  + D6 (17،21،21مجتمع تجاری )بلوک  7

 

ل احداث پارکینگ به ازاء هر واحد قابل بهره برداری ) با توجه به تعریف بعمل آمده برابر ضوابط ( از واحد های مسکونی ، تعیین تعداد و مح(   9

 میباشد .  ضوابط شهرسازیتجاری ، اداری ، درمانی ، آموزشی ، ... در هر حال تابع 

رد نیاز میتواند طبق ضوابط مربوطه در خارج از ساختمان نیز  طراحی و در ساختمان های اداری، نظامی، درمانی، آموزشی و ...  پارکینگ مو(   4

 احداث شود . ضمنا این گونه اماکن عمومی میبایست محلی رابرای پارک خودرو مراجعین در محوطه ملک خود در نطر بگیرند ، در غیر این صورت

در خصوص ایجاد مزاحمت اینگونه  ۵۵ماده   ۲1تواند از طریق کمیسیون بند  صدور پروانه ممکن نبوده ودر رابطه با واحد های فعال نیز، شهرداری می

 واحد ها اتخاذ تصمیم نماید . 

در صورت عدم احداث بنای جدید ، مشمول جریمه عدم مشارکت در تامین   ۹9۵۸تجاری قبل از  و ۹9۷۲ساختمانهای مسکونی قبل از سال (   ۵

 پارکینگ نخواهند شد .

 اشد.می ب اداری و تجاری  ،مسكونی محاسبه متراژ مشارکت در تامین پارکینگ درکلیه موارد اولویت برآورد ، به ترتیب در  : 1تبصره    

عواید حاصل از مشارکت در تامین پارکینگ و جرائم مرتبط در حساب مشخصی بصورت جداگانه واریز و جهت تامین پارکینگ عمومی  : 2تبصره 

 ساالنه هزینه خواهد شد.برابر نامه های بودجه مصوب 
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 (214241)  اه  آرامستان   خدمات بهاء : 24ماده 
 

 قیمت)ریال( شرح خدمات ردیف

 444/544/4 حفر یک دهنه قبر با احتساب حقوق و مزایا یک نفر 2

 444/114/2 ریال 444/124عدد دال بتنی برای دفن هر نفر هر عدد  1 1

ه کفن ،لیف،حوله،صابون ،شامپو و..برای هر تهیه ملزومات کفن و دفن شامل پارچ 4

 نفر
444/444/0 

  444/54در سال  سیستم گرمایشی جهت تغسل جنازه که در تمام فصول سال روشن و فعال  0

 آب،برق مصرفی و موارد غیر قابل پیش بینی های  هزینهسایر  5

 می باشد.ریال    444/064/1جمع کل هزینه کفن و دفن به صورت تقریبی 
 

 با احتساب ارزش افزوده  2041وصولی برای هزینه کفن و دفن در سال 

 ریال  4/ 444/444 سال به باال 24بزرگسال از 

 ریال 444/444/2 سال 24تا  5از 

 

از کل درآمد وصولی می بایست به حساب شهرداری واریز  درصد 44در صورت تاسیس شرکت های خدماتی ویژه حمل اجساد 

 گردد.

ه به ممنوعیت دفن اموات در آرامستان شهداء در صورت اخذ مجوزهای الزم جهت دفن اموات در آرامستان شهدا مبلغ با توج

 ریال وصول میگردد. 64،444،444
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 صدور معاینه فنی خوردو خدمات بهاء : 22ماده 
 

مالی شهرداری نسبت به دریافت بهای  شهرداری مجاز است در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه و رعایت آئین نامه

      خدمات ارایه شده اقدام نماید.

 

کاری : خدمات بهاء : 21ماده   پیمان
 

حوزه معاونت های عمرانی و خدمات شهری میتوانند با در نظر گرفتن حجم فعالیت های سازمانی خود و درصورت  فراغت ، در 

بهای مصوب و در نظر گرفتن  تبه انجام خدمات پیمانکاری برابر مقررات و فهرسجهت استفاده بهینه از امکانات در اختیار نسبت 

 اقدام نمایند .  قیمت تمام شده سود مناسب

برای هر نوع فعالیت و همچنین  ۹41۲کسب مجوز الزم از شورای اسالمی شهر در هنگام تدوین و تصویب بودجه سال : 2تبصره 

 در تبصره های ذیل بودجه ذکر گردد . و می بایستالزامی است  و ... ، عمرانی، اجاره ماشین آالت پیمانکاری

 قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد. : 1تبصره 
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 فضاهای درون شهری :    چهارمفصل 

 خدمات بهره ربداری از فضااهی عمومی شهری دارای شرایط فنی  : بهاء : 21ماده 
 

 قانون شهرداری ها بدون اغماض  و تبعیض  با کلیه سد معبر کنندگان اعم از فروشندگان دوره گرد و  ۵۵در اجرای ماده شهرداری 

 مغازه داران  ، برخورد قانونی نموده و نسبت به رفع سد معبر بدون دریافت وجه اقدام نماید .

مصالح و یا تجهیز گارگاه و یا نصب حائل بصورت دیوار یا فنس چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی قصد استفاده از معابر شهر جهت دپوی 

گواهی پایان کار با هماهنگی حوزه  ازی در زمان صدور پروانه ساختمانی وسمجوز الزم توسط حوزه  معاونت شهردر معابر را داشته باشند ، 

 .با دریافت عوارض زیر صادر خواهد شد برای مدت قید شده  معاونت خدمات شهری ،

  (  P + 51111)/5*T *  Sعوارض بهره برداری از معبر عمومی = 

( 1/5 P + 55111)/5*T *  Sدر جدول  بر عمومیا= عوارض بهره برداری از معC           

 پیمانکاران  پروژه های عمرانی کلیه ادارات ) از جمله شهرداری (  مشمول پرداخت این عوارض خواهند بود . :  2تبصره  

پرداخت عوارض فوق الذکر برای سد معابر اصلی و عمومی شهر ایجاد حق نمیکند و در صورت طوالنی بودن مدت و ایجاد مشکل  : 1تبصره 

 برای تردد سواره و پیاده، شهرداری مطابق بند الف این ماده اقدام به رفع سد معبر خواهد نمود.

در صورت درخواست مالکین جهت تمدید د زمان اتمام در پروانه ساختمانی با توجه به قیهزینه سد معبر در تمدید پروانه ساختمانی:  ج(:

 پروانه  ساختمانی  هزینه  سد معبر  بر اساس فرمول ذیل محاسبه  می گردد: 

P*T41% S *  بهره برداری از معبر =   هزینه 

P*T75% S *  بهره برداری از معابر عمومی در جدول =   هزینهC 

    = Sمساحت کل زیر بنا
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 ( :214214بهاء خدمات  ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده اهی کشاورزی   )
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  ۷۹ماده  ۹6براساس اختیار وضع عوارض محلی مطابق بند 

بندهای ذیل پیشنهاد  اسالمی شهرها، با تفویض اختیار اصالحات بعدی بر عهده شوراهای محترم ۹/9/۹9۷۵شهرداران مصوب 

 داده می شود.

 قانون شهرداری ها: 55ماده  14الف: تعرفه عوارض و بهای خدمات حاصل از کمیسیون بند 

 اماکنی که   2042بهای خدمات جهت فک پلمپ به صورت قانونی از ابتدای سال 

 در اجرای تصمیمات کمیسیون های مربوطه پلمپ می گردند

 ردیف شرح عوارض پرداختی)ریال( ونیاستناد قان

 2  14پلمپ واحد های صنفی با اخطار کمیته بدوی بند  صفر ریال  55ماده  14بند 

 1 بهای خدمات جهت فک پلمپ قانونی برای بار اول ریال 105440444 55ماده  14بند 

 4 مبهای خدمات جهت فک پلمپ قانونی برای بار دو ریال 504440444 55ماده  14بند 

ریال +  ارجاع پرونده به  2504440444 55ماده  14بند 

 مراجع قضایی

 0 بهای خدمات جهت فک پلمپ قانونی برای بار سوم

 

ریال از متخلف اخذ و به حساب  2،4440444عالوه بر عوارض مندرج در جدول فوق، تعرفه مهر و پلمپ واحدها به میزان  :2تبصره 

 شهرداری سقز واریز می گردد.

در صدور پروانه های جدید که عبارت)غیر از مشاغل مزاحم( در آن قید شده است اگر مالک به هر دلیل نسبت به  :1بصره ت

بهربرداری یا واگذاری ملک خود با هر نوع کاربری به صورت اجاره، رهن، سرقفلی و ... به مشاغل مزاحم و آالینده اقدام نماید، 

 ۲1برابر عوارض صنفی از ملک مورد نظر دریافت نماید. بدیهی است کمیسیون بند  24دل شهرداری می تواند بهای خدماتی معا

 نیز وظیفه خود را در خصوص ممانعت از فعالیت شغل مزاحم و آالینده انجام خواهد داد.

 205بار دوم در صورت تکرار واگذاری واحدهای تجاری یا غیرتجاری به مشاغل مزاحم و آالینده، بهای خدمات برای  :4تبصره 

 .برابر تعرفه های یاد شده تعیین و از متخلف دریافت می شود 1برابر و برای بار سوم 

هیات  91/1۷/۹9۱6آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب مشاغل مزاحم و آالینده براساس  :0تبصره 

 تعیین می شوند.، محترم وزیران
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 :وانتی های میوه فروشو  دستفروشانحاصل از ساماندهی ب: تعرفه عوارض و بهای خدمات 

قانون اساسی در خصوص مالکیت شهرداری ها بر معابر عمومی و  41قانون شهرداری ها و برابر اصل  ۱6ماده  6برابر تبصره 

 9۹۹و  91۸ قانون شهرداری ها موضوع جلوگیری و مقابله شهرداری ها با سد معبر عمومی و برابر مواد ۵۵تبصره یک ماده 

 قانون مدنی در خصوص اخذ اجرت المثل به ازای خسارت وارده و یا غصب و تصرف ملک جداول ذیل پیشنهاد می گردد:

 

 بهای خدمات ترخیص اموال توقیف شده و سد معبر مغازه داران و دستفروشان

 جریمه پرداختی)ریال( شرح ردیف

 تذکر و تعهد کتبی بار اول ۹

 ریال جهت ترخیص 9۷۵.111ریال جریمه +  6۲۵.111 بار دوم ۲

 معرفی به مراجع قضایی بار سوم 9

 

 

 بهای خدمات ترخیص اموال و خودرو توقیفی وانت های میوه فروش

 جریمه پرداختی)ریال( شرح ردیف

 صدور اخطار کتبی بار اول ۹

 معرفی به مراجع قضایی و توقیف خودرو  بار دوم ۲
 

ذ عوارض توسط شهرداری ها بر اساس فیش صادره به حساب شهرداری به منظور برپایی روز بازارها بدیهی است اخ: 2تبصره 

 .صورت خواهد پذیرفت

 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

موضوع ساخت اماکن مورد نیاز شهر و میادین عمومی برای خرید و فروش و تهیه ارزاق مورد  ۵۵ذیل ماده  ۲۹و  ۹۸بند  برابر

 نیاز شهروندان و همچنین محل های توقف وسائط نقلیه و غیره موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

دستفروشان  مترمربع در راستای طرح ساماندهیعوارض روز بازارها و شب بازارها و هفته بازارهای ایجاد شده به ازای هر  .2

 به صورت روزانه خواهد بود.ریال  410544به مبلغ 

بانوان( اخذ و به " الزاما به صورت روزانه از هر غرفه دار)ریال  1540444عوارض روز بازار بانون به ازای هر غرفه به مبلغ  .1

 حساب سازمان واریز خواهد گردید.
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 ای خدمات ناشی از اجرای نمایشگاه و روز بازارها و هفته بازارها در سطوح فضای سبز سطح شهر:: تعرفه عوارض و به1-ج

 تعرفه عوارض و بهای خدمات از محل برگزاری بازارچه های ثابت محلی)هر متر مربع فضای مفید غرفه(

 عوارض)ریال( شرح عوارض ردیف

سبز در عوارض برگزاری نمایشگاه در پارک ها و. اراضی فضای  2

 محدوده قانونی شهر)فضای مفید(

  2540444هر متر مربع 

عوارض برگزاری نمایشگاه در پارک ها و. اتراضی فضای سبز در  1

 محدوده قانونی شهر)فضای اشغال شده یا محوطه مربوطه(

  2150444هر متر مربع 

 2540444 عوارض ورودی و پارک خودرو)پارک مسافر( 4

 0440444 پارک مسافر(عوارض اسكان شبانه) 0
 

روز  2ریال به ازای هر مترمربع فضای مفید و تنها به مدت  610544عوارض راه اندازی بازارهای مقطعی به میزان  :2تبصره 

 خواهد بود.

روز است و در صورت تمدید، مابه التفاوت آن به میزان روز اخذ خواهد گردید. در  ۹۵مدت برگزاری نمایشگاهها : 1تبصره 

روز محاسبه  ۹۵روز باشد میزان محاسبه مبلغ اجاره به صورت  25تی که درخواست برپایی نمایشگاه برای مدت کمتر از صور

 می گردد.

صدور مجوز نمایشگاههای سطح شهر در اراضی با کاربری فضای سبز و وصول درآمد آن به عهده سازمان سیما، منظر  :4تبصره 

 سازمان( و با تایید شورای اسالمی شهر می باشد. و فضای سبز شهری)در زمان تشکیل این

 برای برگزاری نمایشگاهها استعالم از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی الزامی است. :0تبصره 

 د( تعرفه عوارض و بهای خدمات از محل برگزاری بازارچه های ثابت محلی به صورت روزانه:

 ی شهربا ارائه قیمت کارشناسی و تصویب شورای اسالم

روز  2ریال به ازای هر متر مربع فضای مفید و تنها به مدت  610544عوارض راه اندازی بازار های مقطعی به میزان  :2تبصره 

 خواهد بود.

 (214214)  سبز فضای  خدمات بهاء : 20ماده 
 

هرگونه مالکیت به شرح ذیل هزینه ی طراحی،اجرا و احداث فضای سبز برای کلیه ادارات و اماکن دولتی و اراضی خصوصی با 

 می باشد.

 )ریال(هر متر مربع  نوع عملیات ردیف

 444/204 ارقام ردیفی و... بستر سازی جهت چمن کاری،گل کاری،بوته کاری، 2

 444/244  بستر سازی جهت درخت کاری 1

 444/64 چمن زنی و سرزنی 4

 444/54 شمشاد زنی 0
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 (0214241ري محصوالت   )ردآمد حاصل از فروش گل ، گیاه و سا
 

 .درآمد های حاصل از فروش عمده گل و گیاه  و محصوالت تولیدی گلخانه های  شهرداری بشرح جدول زیر تعیین می گردد

 قیمت  )ریال( نوع محصول ردیف
 1540444 بوته گل رز 2

 140444 بوته تِرِوِن 1

 2440444 بوته زرشک 4

 4440444 بوته بداغ 0

 1440444 زردبوته یاس  5

 1440444 بوته به ژاپنی 6

 1440444 بوته پیراکانتا 5

 1540444 بوته گل محمدی 1

 2440444 بوته پیچ امین الدوله 1

 2540444 بوته پیچ اناری 24

 2540444 بوته ارغوان 22

 1440444 جعبه گل بنفشه )جعبه ای( 21

 1440444 جعبه گل اطلسی )جعبه ای( 24

 1440444 عفری )جعبه ای(جعبه گل ج 20

 1440444 گل میمون )جعبه ای( 25
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 (214242)     حفاری  مرتمی  و گيری  لکه ، رزیی بتن ، آسفالت خدمات بهاء : 21ماده 
 

  الف (آسفالت مشارکتی:

ورتیکه اهالی محله ای خارج شهرداری مکلف است بر اساس برنامه های تدوین شده خود در راستای بهسازی معابر اقدام نماید و در ص

از برنامه فوق الذکر خواهان آسفالت مشارکتی باشند ، برای هر ساختمان تا دو سقف  به ازای هرمتر مربع اجرای آسفالت مشارکتی 

 به این مبلغ افزوده میگردد. %25به ازای هر سقف اضافی  دریافت میگردد  و بیش از دو سقفریال  444/044/2مبلغ   

 مشارکتی : ب ( بتن 

به  دریافت میگردد  و بیش از دو سقف ریال 444/244/2مشارکتی مبلغ  بتنبرای هر ساختمان تا دو سقف  به ازای هرمتر مربع اجرای 

 به این مبلغ افزوده میگردد. %25ازای هر سقف اضافی 

 عمران شهرداری نیاز به زیر سازی ندارند ،برای آسفالت معابری که به جهت آسفالت یا  بتن قبلی بنا به تشخیص معاونت  :2تبصره 

 مبلغ فوق اخذ میگردد. 54%

 دریافت نخواهد شد.، ند هست هیچ مبلغی بابت آسفالت و بتن مشارکتی معابری که مدارس دولتی و مساجد در آن واقع : 1تبصره 

خانواده  -9خانواده جانبازان -۲شهدا   معظم خانواده -۹تخفیفات هزینه مشارکت آسفالت و بتن شامل موارد زیر است : : 4تبصره

شاغل در شهرداری ) دارای حداقل  سه  همکاران -۵خانواده های تحت پوشش بهزیستی  -4های تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( 

ط یکبار و در  ؛ الزم به ذکر است کلیه مودیان فق ( %54و بند پنج  %14بندهای یک تا چهار  و بازنشستگان محترم شهرداری ) سابقه (

 یک مورد شامل تخفیف می گردند.

 سال می باشد .    4 حداکثر فرجه زمانی برای انجام عملیات : 0تبصره 

 ج ( عوارض حفاری  

 عوارض مجوز حفاری : ( ج – 2
 میم حفاری( محاسبه و اخذ میگردد.عوارض صدور مجوز انجام حفاری بر اساس جدول ذیل ) عالوه بر هزینه تر  

 

 هر متر مربع )ریال( معبـر جنس معبر ردیف

 آسفالت 2
 

 444/454 متر21خیابان ها و معابرکمتر از 

 444/044 متر و بیشتر  21خیابان ها و معابر 

 444/444 متر21از خیابان ها و معابر کمتر بتن 1

 444/454 بیشتر مترو21خیابان ها و معابر 

 444/444 متر 14خیابان ها و معابر تا  سنگ فرش 4

 444/454 بیشتر ومتر14خیابان ها و معابر 

 444/144 تمامی معابر اشخاص حقیقی خاکی 0

 444/044 تمامی معابر اشخاص حقوقی
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 مبنای محاسبه عرض حفاری کمتر از  یک متر نباشد. : 2تبصره 

 می باشد .   cm24 مبنای محاسبه ضخامت : 1تبصره 

دمات رسان جهت حفاری همراه با نقشه و کروکی باشد ولی متراژ واقعی حفاری بعد از ترمیم درخواست ادارات خ : 4تبصره 

 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 .  0تبصره 

 برابر جدول فوق تعیین گردد. 4ی حفاری ادارات خدمات رسان کلیه خدمات و هزینه ها : 5تبصره 

 هزینه ترمیم حفاری :  ج  (  – 1

انجام شده در صورت اخذ مجوز از شهرداری، حتی االمکان توسط دستگاه حفار یا پیمانکار مربوطه برابر مصوبات  یها ترمیم حفاری

 پذیرد .می و ضمن رعایت برنامه زمانی تعیین شده ، صورت  کمیسیون حفاری استان ، با نظارت کارشناسان عمران شهرداری

همچنین الزم است دستگاه های خدمات رسان و اشخاص حقیقی در زمان انجام عملیات حفاری و تا زمان ترمیم نسبت به تعبیه 

ی که اشخاص حقیقی و در صورت .عالئم هشدار دهنده مورد تأیید شهرداری اقدام و این امر در کلیه مجوز های صادره درج گردد

 ۹9و  ۵یا دستگاه حفار توانایی انجام ترمیم حفاری  را نداشته باشند ، شهرداری ضمن ترمیم حفاری ، هزینه ترمیم را برابر بند 

 خواهد نمود.زیر محاسبه و وصول جدول بشرح   ۹9۸۷صورتجلسه  کمیسیون حفاری استان در سال 
 

 ترمیم نوار حفاری در سنگفرش  (24cmترمیم نوار حفاری درآسفالت )  (24cm ترمیم نوار حفاری در بتن ) نوع ترمیم

 244،444 244،444 244،444 خاکبرداری

 101،444 101،444 101،444 حمل خاکبارگیری و 

 54،444 54،444 54،444 تسطیح

 02،444 02،444 02،444 حمل مصالح شن نقلی و..

 414،444 414،444 414،444 شن نقلی و ماسه

 4 4 2،504،444 بتن ریزی

 4 4،104،444 4 آسفالت

 2،504،444 4 4 بلوک فرش

 2،511،111 4،111،111 2،311،111 جمع کل ) ریال (

 

  چک تضمینیاطمینان از ترمیم حفاری از جنس بتن توسط اشخاص حقیقی شهرداری می تواند نسبت به اخذ  در صورت : 2تبصره 

چک دریافتی وصول ماه نتواند حفاری مربوطه را ترمیم نماید ،  1صورتی که متقاضی در مدت  در ام نماید واقد برابر هزینه دو معادل 

 .خواهد شد 

 هزینه ترمیم حفاری جهت مسیر های خاکی محاسبه نخواهد شد .  : 1تبصره 

 ه خواهد شد.به ازای هرسانتیمتر مازاد در عرض ترمیم نوار حفاری به تناسب جدول فوق محاسب : 4تبصره  

 محاسبه)دو برابر( 1 عوارض فوق با ضریب  باشدماه  21که عمر آسفالت ، بتن و سنگ فرش محل حفاری زیر  در صورتی : 0تبصره 

 برابر خواهد بود. 5/2باشد  یا در شش ماهه دوم سال ماه 46تا  21و در صورتی که بین  خواهد شد. و اخذ

 4خدمات رسان بدون مجوز یا خارج از مجوز صادره حفاری نمایند، شهرداری مجاز است  که اشخاص یا ادارات در صورتی : 5تبصره

 وصول نماید.  حقیقی برابر را از اشخاص  1و  هزینه های فوق از اشخاص حقوقی برابر 
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یر اینصورت با هماهنگی شهرداری بال مانع و در غ متر 1جهت اتفاقات شبکه های آب و برق و مخابرات وگاز تا سطح  :6تبصره 

 عمل ونسبت به توقیف وسایل ادارات اقدام نمایند . 6شهرداری می تواند نسبت به برآورد هزینه بر اساس تبصره 

صورت گیرد بوده و چنانچه به دلیل نوسانات روز هر نوع تغییری در قیمت مصالح  ۹41۹قیمتها بر اساس فهرست بها سال  : 5تبصره 

 واهد شد و پیشنهادات به شورای اسالمی شهر ارسال که پس از تصویب مالک عمل خواهد بود .آنالیز الزم انجام خ "، مجددا

 محاسبه خواهد گردید. ۹41۲بهای سال  فهرستهزینه ترمیم حفاری ادارات و اشخاص حقوقی براساس  : 1تبصره 

       هزینه تنظیف حفاری :                                                    ج (  –4

هزینه تنظیف حفاری انجام شده در معابر ) بدون برداشت خاک اضافی حاصل از حفاری ( بشرح زیر محاسبه و در هنگام صدور مجوز 

 .خاص حقیقی و حقوقی  وصول می گردداش از حفاری 

  P 4% ×روز  مدت زمان حفاری به   ×دو برابر عرض حفاری )متر(    × طول حفاری  )متر( =   هزینه تنظیف  حقیقی

  P5%  ×مدت زمان حفاری به روز    ×دو برابر عرض حفاری )متر(    × طول حفاری  )متر(  =  هزینه تنظیف  حقوقی

هزینه صدور مجوز بعنوان  %54در صورت عدم اخذ مجوز حفاری، عالوه بر هزینه های صدور مجوز ، ترمیم و تنظیف ،  : 2تبصره 

 جریمه وصول خواهد شد .

 قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.:  1تبصره 

 

 :ترمیم و بازسازی جداول و آسفالت بهاء خدمات 

در هنگام صدور پروانه ساختمانی ، بابت ترمیم و بازسازی جداول، آسفالت معابر و خیابان های ناشی از ساختمان سازی و حمل مصالح 

 مسکونی و تجاری اخذ می گردد.   تراکم  عوارض %5ساختمانی از مراجعین 

 : در زمان پایانکار یا مفاصا حساب استعالم از واحد عمران الزامی می باشد. هتبصر
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 ( :204241ردآمد حاصل از فروش محصوالت كارخاهن جات شهرداری   )
 الف : مصالح دانه بندی و قطعات بتنی 

با  تاسیسات درآمد زای شهرداری را تولیدات  ،خدماتی  عمرانی وامورات عدم نیاز  مجتمع تولیدی شهرداری مجاز است در صورت

 مطابق جدول ذیل بفروش برساند.

 

 .قیمتهای پیشنهادی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

 

شهرداری می توانددر صورت افزایش قیمت بازار و یا کاهش قیمت ها، بهای قطعات بتنی و محصوالت تولیدی خود را با   : 2تبصره 

یم تصویب شورای اسالمی شهر تنظبا ر قیمت بازار  براب در نظر گرفتن سود و قیمت گزاره های تولید و سایر عوامل اقتصادی دیگر

 کند. 

تغییری در قیمت مصالح  و چنانچه  بدلیل نوسانات روز هر نوع  بوده ۹41۲قیمتهای جدول  فوق بعنوان قیمت پایه سال  : 1تبصره 

 اهد گرفت.مجدداٌ آنالیز و قیمت بدست آمده پس از تصویب شورای اسالمی شهر مالک عمل قرار خو صورت گیرد، 

 ب :  آسفالت 

در صورت عدم نیاز واحد های عمرانی وخدماتی به با اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر شهرداری مجاز میباشد مجتمع تولیدی 

افزون برقیمت تمام شده که برابر آنالیز بهاء و با در نظر  % 25حداقل  را با نرخ آسفالت  تولیدات کارخانجات آسفالت ، مازاد تولید

ولتی ) بجز ادارات ، سازمانهای د رفتن قیمت روز قیر در بورس مواد نفتی و سایر مصالح مصرفی تعیین می گردد ، بفروش برساند .گ

 و اشخاص حقوقی (

 

 قیمت )ریال ( واحد نوع محصول ردیف
 برابر نرخ اعالمی انجمن شن و ماسه تن ماسه شسته و شكسته 2
 برابر نرخ اعالمی انجمن شن و ماسه تن شن نخودی  و  بادامی 1
 444/045 عدد 44*   54جدول    4
 544/465 عدد 44* 04جدول    0
 444/144 متر مربع 44*   44بلوک فرش 5
 444/045 عدد جدول کانیو 6

 444/544/24 عدد نیو جرسی 5

 444/64 عدد بلوک  سیمانی)دیواری( 1

 544/465 عدد سنگ مزار قبر 1

 444/444/21 تن  آسفالت 24

 5،044،261 تن پخت آسفالت  22
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 : (204241)   نقليه وسایط و آالت ماشین اجاره از حاصل ردآمد
، ماشین آالت را با نرخ های مصوب بشرح جدول زیر  و خدماتی  شهرداری مجاز است در صورت عدم نیاز به ماشین آالت عمرانی و

. بدیهی است مسئولیت کنترل وضعیت ماشین آالت اجاره نمایدحقوقی  اشخاص حقیقی و ،با نظر شهردار محترم  به پیمانکاران 

 ول حمل ونقل شهرداری خواهد بود.قبل و بعد از تحویل به کرایه گیرنده بر عهده مسئ

اشین آالت بر اساس جدول فوق ، محاسبه و قبل از انجام کار بایستی به حساب درآمد های عمومی شهرداری کرایه م  : 2تبصره  

و با توجه به اینکه فیشهای وصولی واریز شده و تفاوت ساعت کارکرد بعد از تأیید واحد حمل ونقل / یا واحدهای مربوطه محاسبه 

رکرد ماشین آالت و خدمات عمرانی میباشد به شهردار تفویض و اختیار داده می )واریزی ( برآورد اولیه بوده و امکان کاهش در کا

 ) با تایید حوزه مربوطه (.واریزی به متقاضیان اقدام نماید  استرداد وجهشود در صورت اضافه واریزی توسط متقاضی نسبت به 

شین آالت جدید به ناوگان شهرداری، مبلغ کرایه آالت و یا افزوده شدن مادر صورت هر گونه تغییر در کرایه ماشین  : 1تبصره  

 .  کارکرد با پیشنهاد واحد حمل و نقل و تصویب کارگروه درآمد تعیین میگردد که می بایست به تایید شورای اسالمی شهر برسد

به میگردد.الزم محاس ریال 444/444/544ماهانه  ) بدون کرایه ماشین آالت (انجام خدمات توسط گروه بخش آسفالت  : 4تبصره  

نفر کارگر بوده که در صورت اعالم نیاز پیمانکار  4نفر استاد کار و  2نفر نیروی انسانی که شامل  0 ذکر است منظور از گروه پخشه ب

  الذکر خدمت مذکور ارائه میگردد.با اخذ مبلغ  فوق

بدلیل نوسانات روز هر نوع تغییری در قیمت کرایه  و چنانچه بوده   ۹41۲قیمتهای جدول  فوق بعنوان قیمت پایه سال  : 0تبصره  

 مجدداٌ  موضوع بررسی و پس از تصویب شورای اسالمی شهر مالک عمل خواهد بود . ،ماشین آالت حاصل گردد

ز به نرخ رو مالیات ارزش افزوده درصدمالیات بر ارزش افزوده بوده و می بایست  قیمتهای پیشنهادی بدون احتساب : 5تبصره 

 آن اضافه گردد.به 
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 روز 31الی    21 روز 21الی    14 روز 14الی    7 روز 7الی  1 نوع دستگاه ردیف 

 3061101110111 2071101110111 1081101110111 91101110111 فنیشر 1

 1035101110111 1011101110111 85101110111 61101110111 غلطک فلزی 2

 1035101110111 1011101110111 85101110111 611011110111 غلطک الستیکی 3

 6031101110111 4091101110111 3،51101110111 2011101110111 مبلغ کل هفته ای و ماهانه
.  

کارکرد از یک روز بیشتر باشد معادل دوره مندرج محاسبه اگر  بوده و  روز یک به ازاءفوق مبلغ کارکرد ماشین آالت  : 2تبصره 

 و دریافت خواهد شد

 روز 31الی    21 روز 21الی    14 روز 14الی    7  روز 7الی  1 نوع دستگاه  ردیف

 44404440444 64404440444 14404440444 2،14404440444 (cgغلطک) 1
 

 .کلیه قیمتها اضافه میگردد به  % 14محدوده  شهری  بوده و برای خارج از شهر ذکر شده در  کلیه ارقام : 1تبصره 

 

 

 قیمت واحد)ریال( واحد کار عنوان ماشین  ردیف قیمت واحد)ریال( واحد کار عنوان ماشین  ردیف
 104440444 سرویس ده تن کمپرسی 12 104440444 ساعت 15کوماتسو  بلدوزر 2

 504440444 سرویس ) داخل کارگاه (ده تن کمپرسی 11 105440444 ساعت TD 25بلدوزر  هپكو   1

 404440444 ساعت تراکتور 14 505440444 ساعت 0544ولوو   لودر  4

 1404440444 سرویس )داخل شهر F21  (تریلر  10 605440444 ساعت 14کوماتسو  لودر  0

 104440444 سرویس ولوو کمپرسی 15 504440444 ساعت گریدر هپكو 5

 505440444 سرویس ولوو تانكر آب 16 504440444 ساعت فان گریدر 6

 005440444 سرویس 122بنزکمپرسی  15 104440444 روزانه مینی بوس 5

 504440444 ساعت جرثقیل  122بنز  11 504440444 ساعت گریدر چینی 1

 004440444 ساعت رنو زباله کش 11 604440444 ساعت غلطک ویبره ای 1

 504440444 تساع موتوره 1 ماشین جاروب 44 605440444 ساعت بیل مكانیكی 24

 2104440444 روزانه CG22غلطک آسفالت  42 504440444 ساعت موتور جوش سیار 22

 6404440444 روزانه هیوندای خط کشی 41 405440444 ساعت کمپرسور 21

 2104440444 روزانه ایسوزو پرس زباله 44 604440444 روزانه نیسان 24

 2504440444 وزانهر خاور حمل گوشت 40 505440444 روزانه مزدا 20

 1404440444 روزانه خاور پرس زباله 45 نرخ سندیكا روزانه F21تریلر  25

 2104440444 روزانه جدول شوی 2424بنز  46 504440444 روزانه حمل سوخت نیسان 26

 444/444/25 روزانه بازو غلطان 2424بنز 45 505440444 ساعت ر ) بیل بابكت (مینی لود 25

 45444 هر متر نفرنیرو 4ماشین خط کشی معابر  41 505440444 ساعت چینی 114لودر  21

 5،544،444 ساعت  بیل بیكهو  41 504440444 ساعت لیفتراک 21

 004440444 ساعت خاور کمپرسی 14
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 دارایی های غیر منقول  :    پنجمفصل 

 (214242)مراکز رافهی و تفریحی شهرداری   خدمات بهاء : 20ماده 

 ( :214241بهاء خدمات  پارکها   )
 نرخ بلیط های دستگاه های فعلی مستقر در پارکهای الله و کوثر بشرح جدول صفحه بعد تعیین می گردد : 

 

 )ریال( مصوببهاء بلیط  مدت زمان بازی نام دستگاه ردیف

 2140444 دور 0 کارتینگ 2

 1140444 دقیقه 5

 140444 دقیقه 24 یوروبانجی 1

 540444 دقیقه 24 ترامپولین/جامپینگ 4

 540444 دقیقه 5 هلیكوپتر 0

 540444 دقیقه 24 قطار کودک 5

 140444 هر دور رفت و برگشت منوریل 6

 140444 دقیقه5 تاب زنجیری 5

 140444 دقیقه 5 سورتمه 1

 140444 دقیقه 24 کشتی صبا 1

 2440444 دقیقه 24 چرخ و فلک 24

دقیقه 5 شاتلو )یو( 22  140444 

قهدقی 24 استخر توپ 21  540444 

دقیقه 24 قلعه بادی 24  540444 

دقیقه 24 ماشین شارژی 20  140444 

دقیقه 24 قایق کودک 25  550444 

 140444 دقیقه 24 ماشین برقی 26

 140444 دقیقه 5 سالتو 25

 140444 دقیقه 5 صندلی پرنده 21

 140444 دقیقه 5 توپ جادویی 21

 640444 دقیقه با کفش شخصی 54 اسكیت 21

 140444 دقیقه با کفش کرایه ای 54

 540444 ساعت 2 پارکینگ سواری 21

 250444 هر ساعت اضافه

 2440444 *** توقف شبانه خودرو 14

 1540444 *** چادر خانواده 12

 544،444 *** زیپ الین  11

 144،444 *** پل معلق  14
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 ( :104244فروش سرقفلی   ) 
 ه های شهرداری  :فروش سرقفلی  مغازالف ( 

توسط کارشناس  قیمت روز سرقفلی مغازه نتعیی فروش سرقفلی مغازه های شهرداری ، پس از اخذ مجوز شورای اسالمی شهر و

 . امکان پذیر خواهد بودرعایت آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها ، با  برگزاری آگهی مزایده عمومی  بارسمی دادگستری 

 مغازه های سرقفلی بدون هماهنگی با شهرداری که به وسیله قولنامه عادی انجام گرفته است در صورت  درصورت خرید و فروش

 منافع متصوره محاسبه و وصول خواهد شد. %15شناسایی توسط کارشناس مستغالت از کلیه خرید و فروش ها 

 نقل و انتقال سرقفلی مغازه های شهرداری :ب ( 

منافع  مازاد بر سرقفلی اخذ شده اولیه توسط  % 15نتقال سرقفلی مغازه های شهرداری ، بمیزان   در صورت انجام هرگونه نقل و ا

شهرداری، بعنوان  منافع متصوره  محاسبه و وصول خواهد شد . بدیهی است بهای روز سرقفلی با نظر کارشناس رسمی دادگستری 

 شد . تعیین خواهد

 ارزش می باشد که می بایست فراخوان مزایده عمومی  از طریق دوملکی داده شچنانچه درخواست تغییر سرقفلی به  تبصره: 

 گردد.اعالم و سپس به مالک سر قفلی پرداخت  کارشناس رسمی دادگستریآن توسط سرقفلی 

 ( : 114244فروش  اموال غير منقول ) 
 فروش اموال غیر منقول شهرداری به سه روش زیر صورت می گیرد  :

و یا پس از اخذ مجوز شورای اسالمی شهر و تعیین محل مصرف درآمد حاصله جهت سرمایه گذاری  امالک : فروش نقدیالف ( 

 ، بارعایت آئین نامه مالی و معامالتی شهرداریها و برگزاری آگهی مزایده عمومی صورت خواهد گرفت .هزینه های جاری و عمرانی

قانون نحوه تقویم ابنیه امالک و اراضی  مورد نیاز شهرداریها و تبصره  6بصره اراضی و واحدهای دریافتی شهرداری ناشی از ت تبصره :

 قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها قابل فروش نبوده و فقط بعنوان معوض قابل واگذاری میباشد. 4

 )با اخذ مجوز شورای اسالمی شهر (

الک در مسیر طرحهای عمرانی و یا  بمنظور افزایش امالک شهرداری ، پس از اخذ در صورت تملک ام معوض تملک امالک :ب ( 

مجوز شورای اسالمی شهر ، شهرداری مجاز است بهای ملک تملک شده را بصورت معوض از امالک خود با قیمت کارشناسی تأمین 

 ثبت نماید .نموده وبا  رعایت آئین نامه مالی شهرداریها تهاتر انجام شده را در دفاتر مالی 

 

 

 

. 
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 ج ( واگذاری عرصه مازاد بر سند :

ساحت ملکی بدون تغییر در حدودات ملک در مقایسه  با سند مالکیت ،  در صورت اضافه بودن مساحت در تطبیق با اگرم :2-ج

 و وصول میگردد.جدول زیر محاسبه ازاء هر متر مربع اضافه مساحت بر اساس مساحت مندرج در سند ، یه 

 

 قیمت هر متر مساحت مغایر)ریال( ت مغایرمساح
  P  12 متر   11  تا 

    P   11 متر   21تا   11 بر  مازاد

   P   8 متر  31  تا   21بر  مازاد 

 P7    متر  31بر   مازاد

 

 ریال     044،444در کابری  مسكونی  :       Pحداقل  

 الری   155،444در سایر کاربری های  :     Pحداقل 

 

در صورتی که ابعاد موجود در محل با سند مالکیت مغایرت داشته و ضمن رعایت عرض معبر برابر ضوابط طرح ، حدین منتهی  :1-ج

 بت اسناد و امالکه محسوب و ضمن هماهنگی با اداره ثبه گذر های مجاور افزایش یافته باشد ، اضافه مساحت به عنوان شارع متروک

 ، با تصویب شورای اسالمی شهر به مالک واگذار میگردد  . رسمی  اسی، با برآورد قیمت کارشن

 .قانون نوسازی و عمران شهری در اجرای این ردیف اعمال گردد  ۹۱ماده  توجه :

 

 

 

. 
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 : (204242مال االجاره ساختمانها و اتسيسات  )
 ر اساس جدول ذیل  محاسبه و وصول می گردد.اجاره بهاء مستغالت شهرداری شامل ساختمانها ، تاسیسات ، دکه ها ، ... ب

 2042اجاره نسبت به سال  میزان افزایش نوع واگذاری مورد اجاره ردیف

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی کلیه مغازه های میدان تره بار 2

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی مغازه و باجه های ترمینال سنندج 1

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی تیر 5ای سی و سه دهنه بلوار مغازه ه 4

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی مغازه های بلوار ساحلی)داخل بازارچه و برکوچه( 0

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی مغازه های بلوار ساحلی)رو به خیابان( 5

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی ن امام)ره(مغازه های ناحیه یک خیابا 6

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی مغازه های خیابان فخررازی،همكف ولیخان 5

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی مغازه های میدان غله 1

 2042افزایش نسبت به سال  %44با  سرقفلی بازرگانان  مجتمع تجاری کوثرو 1

 برابر قیمت کارشناسی رسمی قرار داد یكساله غرفه های بازار روز 24

 یرسم یکارشناس متیق %15برابر  قرارداد یكساله دکه های کوچه مخابرات یا نه که روز 22

 یرسم یکارشناس متیبرابر ق قرارداد یكساله دهنه (  14مغازه های ترمینال سنندج )  21

 برابر قیمت کارشناسی رسمی قرارداد یكساله دهنه (  14)  خل ترمینالمغازه های جدید احداث دا 24

 برابر قیمت کارشناسی رسمی قرارداد یكساله سایر دکه های سطح شهر 20

 یرسم یکارشناس متیبرابر ق قرارداد یكساله  دکه های روبروی دادگستری   25

قرارداد   مغازه الماس غرب 26

سرقفلی ) سه 

 ( ساله

 2042فزایش نسبت به سال ا %44با 

 2042افزایش نسبت به سال  %44با 

 2042افزایش نسبت به سال  %44با 

 2042افزایش نسبت به سال  %44با 

 یکقرارداد   باسكول داخل محوطه میدان بار  25

 ساله

 ریال برسد 444/444/0قیمت پایه حداقل به  

 

رید و فروش سرقفلی و تعیین منافع متصوره اجاره بها، بر اساس کارشناسی جدید محاسبه و وصول در کلیه مستغالت در صورت خ  : 2تبصره 

 می گردد.

واگذاری مستغالت و دکه های داخل پارک ها و یا هر نوع مستغالتی که اضافه شود  موکداً فقط ازطریق برگزاری  .2

صورت تمدید و مبنای محاسبه تبدیل به ساالنه آگهی مزایده، بصورت ساالنه و از ابتدای سال مالی صورت پذیرد در 

 صوب شورای محترم شهر میباشد .مالیحه جدید 

واحد  امالک و مستغالت  شهرداری  در طی سال  نسبت به اصالح  مفاد اجاره نامه ها  از نظر رعایت  قوانین حقوقی   .1

اجاره و آب ، برق ، ... مصرفی توسط مستأجر ، اصالح  اجاره بها  و مدت اجاره ، پرداخت هزینه های نگهداری از مورد 

 ،  برابر موارد فوق  اقدام خواهد نمود .
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مستأجرین حق هیچگونه تغییر در مورد اجاره را نداشته و شهرداری به هیچ عنوان مجوز باز پرداخت یا تهاتر این گونه  .4

 هزینه هارا ندارد .

به  % 44سال آتی قرارداد هر سال   دوه می باشد لذا برای سال 4نظر به اینکه قرارداد اجاره سرقفلی ها به صورت  .0

 قیمت پایه اضافه می شود و حتما در مفاد قرار داد فیمابین مرقوم گردد .

کلیه قراردادهایی که تاریخ اتمام آن ابتدای سال نمی باشد در تمدید قرارداد جدید تاریخ آن را از ابتدای سال محاسبه  .5

 ال جدید محاسبه و در متن قرارداد مرقوم و وصول می گردد.و تعدیلش نیز از ابتدای س

برای کلیه مستغالت شهرداری ) اجاره و سرقفلی(  در صورت عدم پرداخت اجاره بها و تمدید قرارداد در موعد مقرر  .6

جریمه دیرکرد محاسبه و به همراه اجاره بها وصول می گردد. مفاد این بند در قراردادهای جدید نیز  درصد 44

 گنجانده شود.

 .دستور العمل مربوطه نافذ می باشدوصول عوارض خدمات شهرداری نیز برابر  و مفاد بندهای فوق در خصوص واگذاری : 1 تبصره

 

گاه اهی    ( :CNG )224042ردآمد حاصل از جای
جایگاه های  توسط خود شهرداری  ، نسبت به واگذاری CNG شهرداری مجاز است در صورت عدم انجام خدمات فروش گاز

CNG  به بخش خصوصی اقدام  یک  ساله ، بارعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و برگزاری آگهی مزایده عمومی بصورت اجاره

 . نماید . پس از اخذ مجوز از شورای اسالمی شهر قابلیت اجرایی دارد
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 ( :204247بهاء خدمات   کشتارگاه و واحداهی خدماتی  ) 
 .عوارض ذبح هر راس دام در کشتارگاه  و حمل الشه ، به شرح جدول زیر تعیین و وصول میگرددلف : ا

 

 

در صورت افزایش نرخ تورم و نرخ گوشت دام سبک ) گوسفند و بز ( و دام سنگین )گاو و گوساله ( در طول سال به ازای هر بار  : 2تبصره 

 به هزینه ذبح و حمل الشه های دام افزوده خواهد شد.مبلغ افزایش یافته   % 24افزایش نرخ توسط قصابان و ستاد تنظیم بازار و اداره صمت ، 

به سنت حسنه عید سعید قربان و ماه محرم ) روزهای تاسوعا و  تکریم  موسسات خیریه ، در راستای   : جهت رفاه حال شهروندان و 1تبصره 

 ن خدمت ارائه گردد.ذبح دامهای سبک و سنگین به صورت رایگاعاشورای حسینی (  عوارض 

 ت دامپزشکی و منابع طبیعی می باشند.اقدرالسهم ادار و  کلیه مبالغ مذکور بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده : 4تبصره 

 

 ی به هزینه ذبح و حمل الشه برابر جدول ذیل  افزوده خواهد شد. اضطرار دامهای کشتارب :  هزینه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهای خدمات  نوع خدمات ردیف

 ریال 444/444/5 عوارض ذبح و حمل الشه های دام سنگین)گاو و گوساله( 2
 ریال  444/444/2 ز(بُ عوارض ذبح و حمل الشه های دام سبک )گوسفند و 1
 ریال 444/5444 یه اصطبل های نگه داری دام،انبار علوفه و چرم به صورت ماهیانهکرا 4

 )ریال( 1412صوب سال نرخ م وزن الشه)کیلوگرم( شرح ردیف

 111/311/2  111-51 دام سنگین)گاو و گوساله(  1

 111/811/2  211-111 دام سنگین)گاو و گوساله(  2

 111/211/3  511-211 دام سنگین)گاو و گوساله(  3

 111/511/3 به باال  511 دام سنگین)گاو و گوساله(  4

 111/851 به ازای هر راس دام سبک)بزو گوسفند(  5
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ث مجوز صدور عوارض : 27ماده   (214214)   یمخاربات  ،آنتن، دکل ربداری  بهره و  احدا
 

 

کلیه مالکین )موجرین ( حقیقی و حقوقی امالک واقع در محدوده و حریم شهر سقز  به غیر از شهرداری ، سازمان ها و شرکت های 

و تکرارکننده و موارد مشابه مینمایند، به  BTSارتباطی اعم از دکل ، آنتن تابعه که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و 

منظور انتقال دکل ها به فضاهای عمومی و به دور از مناطق مسکونی ، برای امالک مورد اشاره به شرح زیر به عنوان بهای خدمات 

مالک موظف به پرداخت است . روش محاسبه عبارت بهره برداری موقت به صورت پایدار و ماهانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه و 

 است از : 

  p × [ hm + hb ] Z× 54 =T ×ضریب 

T  = بهای خدمات بهره برداری موقت 

Z =  ضریب کاربری 

 برای کاربری های مسکونی ، آموزشی و بهداشتی  4/1ضریب کاربری 

 ، ورزشی، نظامی و انتظامیبرای کاربری های اداری ، تجاری ، صنعتی، فرهنگی 1/2ضریب کاربری 

 برای کاربری های فضای سبز، معابر و گورستان ها  4/2ضریب کاربری 

Hb =  ارتفاع ساختمان به متر 

Hm =  ارتفاع دکل به متر 

عبارت است از انواع سازه های فلزی و غیر فلزی که بر روی پشت بام ها و یا فضاهای شهری به صورت مهاری و یا غیر مهاری  دکل :

 ) خود ایستا ( نصب شده و بر روی آن ها انواع آنتن و سایر تجهیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود . 
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 تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری  :    ششمفصل 

 (204241)   رسیدگی هب تخلفات رانندگی و اجرای طرح اهی رتافیکی   21انشی از اجرای ماده   عوارض : 21ماده 
 

 می الحاق آن به( 9) تبصره عنوان به تبصره یک و اصالح زیر شرح به آن( ۲) تبصره و رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( ۹۵) ماده

 .گردد

 با خودرو ای حاشیه توقف محلهای تعیین با شهری معابر عرض از صحیح استفاده منظور به توانند می ها شهرداری:  2تبصره 

 ناسبیم مبلغ و نموده استفاده( پارک کارت) توقف کارت یا( پارکومتر) سنج ایست قبیل از الزم رهایابزا از راهور، پلیس هماهنگی

 د،کن می تعیین معابر( ترافیک)آمد شد میزان و توقف زمان مدت اساس بر استان ترافیک هماهنگی شورای را آن های شاخص که

 تخلف ارتکاب منزله به مجوز بدون توقف. نماید عمومی ونقل حمل توسعه صرف و أخذ شهروندان از قانونی، مراحل طی از پس

 .است «ممنوع توقف»

 پرداخت و بارنامه ثبت به نسبت موظفند شهری درون خودرویی بار ونقل حمل متصدی حقوقی و حقیقی اشخاص :  1 تبصره 

 می واریز محل شهرداری حساب به فوق درآمد (%244) صددرصد. کنند اقدام ریال(  14444) هزار بیست میزان به آن صدور هزینه

 .شود شهری زیرساختهای و عمومی نقل و حمل توسعه صرف تا گردد

 ستا موظف کشور وزارت. باشد می اصالح قابل وزیران هیأت تصویب و کشور وزارت پیشنهاد به یکبار سال سه هر مذکور مبلغ 

 .کند اقدام ماه شش ظرف بارنامه اطالعات ثبت سامانه اندازی راه به نسبت
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 (214140)     ار حد مجاز و معرف كارربی رتشیب محیطی  تبلیغات اتبلواهی رب عوارض : 21ماده 

 وارض می شوند به شرح زیر می باشد.تابلوهایی که نیاز به مجوز داشته و مشمول پرداخت ع

 فرمول محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی 

 a×q×p 

a = متر مربع                     مساحت تابلو بر حسب 

q =                       )ضریب )برابر جدول 

p = (قیمت منطقه ای در دفترچه الیحه ارزش معامالتی اراضی محل نصب تابلو )برابر دفترچه 

 نحوه محاسبه عوارض تابلو به صورت سالیانه - 2جدول 

 )ضریب( q نوع تابلوی نصب شده ردیف

 ۹.6 متر مربع 10ده بر روی نما و دیوار جانبی تا تابلوهای نصب ش 2

 

1 

تابلوهای تجاری نصب شده بر 

سردرب که جنبه ی تبلیغاتی 

 دارند

 1.۸ تبلیغ کاالی ایرانی

 9.۲ تبلیغ کاالی خارجی

 ۲.۵ تبلیغ کاالی مشترک

 ۹ 22-1معرفی شغل مشمول تبصره  –مازاد تابلوهای صنوف  4

0 
 اً نوشته و بدون تصاویر( به شرط نصب در سر درب، رونما تابلوهای روان )صرف

 )هم راستا با نمای ساختمان(
۹1 

 

 

5 

 91 نمایشگر الكترونیكی امور صنفی

 4۵ نمایشگر الكترونیكی تجاری )شرکت های تبلیغاتی(

 دنمایشگر الكترونیكی مربوط به ادارات و سازمان ها )در صورت اکران تبلیغات تجاری برابر بن

 نمایشگر الكترونیكی تجاری، عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد(
 رایگان

6 
 91 متر مربع 10تابلوهای پشت بام و کلیه تابلوهای تبلیغاتی معرف شغل با مساحت بیش از 

 9۵ متر مربع 10تابلوهای پشت بام و کلیه تابلوهای تبلیغاتی تجاری با مساحت بیش از 

 ۷ ها CNGدر پمپ بنزین و تابلوهای تجاری نصب شده  5

 

1 

 تومان ۵1.111 تبلیغات روی خودروهای سنگین )بصورت روزانه(

 تومان 91.111 تبلیغات روی خودروهای نیمه سنگین )بصورت روزانه(

 تومان ۹۵.111 تبلیغات روی خودروهای سبک )بصورت روزانه(

 

، محل نصب تابلو با ابعاد تایید شده صرفاً با نظر واحد زیباسازی در صورت عدم امکان نصب تابلوی شناسایی در سردرب -2تبصره 

 خواهد بود.

برای نمایندگی شرکت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهی رسمی نمایندگی بوده،  -1تبصره 

دفاتر فروش یا نمایندگی برابر جدول معافیت از عوارض تابلو برای یک واحد نمایندگی معرفی شده شامل بوده و برای سایر 

 عمل خواهد شد. ۹شماره 
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ایجاد ایستایی مناسب و ایمنی تابلوهای تبلیغاتی و صنوف جهت نصب بر دیوار، پشت بام، سردرب، رونما و ... به عهده  -4تبصره 

 مالک و متقاضی می باشد.

ن که موجب خیرگی یا اختالل در دید عابرین گردد، ممنوع اکران لوگو پروژکتور و تبلیغات لیزری و نصب تابلوی نئو -0تبصره 

 می باشد.

 کرکره نویسی جهت معرفی شغل برابر طرح تاییدی از سوی واحد زیباسازی بالمانع است. -5تبصره 

 .در صورت تبلیغات روی بدنه اتوبوس های شرکت واحد، تبلیغات نصب شده مانع دید مسافران از داخل اتوبوس نباشد -6تبصره 

 )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. -5تبصره 

عوارض تابلوهای نصب شده در پشت بام با رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان نصب گردد در صورتی که تابلو تا  -1تبصره 

 محاسبه خواهد شد. ۹جدول شماره  6متر مربع باشد طبق بند  ۲4و اگر بیش از  ۲متر مربع باشد طبق جدول شماره  ۲4د ابعا

 فرمول محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغاتی

A×Q×P 
 

 عوارض تابلوهای پشت بام با رعایت استاندارد حوزه زیبا سازی و منظر شهری  – 1جدول 

 تجاری صنوف ابعاد مدت

 4P 0P متر مربع 6تا  هساالن

 0P 5P متر مربع 21تا  6 ساالنه

 5P 6P متر مربع 10تا  21 ساالنه

 

دستورالعمل تابلوهای معرف کاربری( و باعث اختالل در زیبایی  ۹۲ماده باشد )موازات نمای اصلی  نصب نشده  بام که بهتابلوهای روی پشت

 گردند. محیط شهری شود طبق فرمول ذیل  مشمول جریمه می

A*Q*P)  ) 

 A  :مساحت تابلو برحسب مترمربع 

  Q :بیضر  

 4 P :یامنطقه یارزش معامالت 

صدور مجوز برای تابلوهای پشت بام در راستای رعایت دستورالعمل طراحی، کنترل و اجرای نماهای شهری صرفاً در  -1تبصره 

 صورت می پذیرد. طی شهریموارد خاص طبق نظر ستاد نظارت و هماهنگی محتوای تبلیغات محی

 برای مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید باالتر از بام مغازه قرار گیرد. -24تبصره 
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برای ساختمان های دو طبقه یا بیشتر تابلو باید به گونه ای نصب شود که مزاحم نما و پنجره های طبقات فوقانی  -22تبصره 

 نباشد.

بر ساختمان و  عمود گذر،عرض در برق،چراغ ریت و آگهی به درخت، سرلوحه هرگونه تابلو، آویختن و نصب نمودن -21تبصره 

 رو و خیابان ممنوع است.معبر عمومی شامل پیاده

در صورتی که تبلیغات محیطی و مشاغل با استفاده از ابزارها و تکنولوژی های جدید که در این ماده پیش بینی  -24تبصره 

نصب گردد، به شرط تایید و تصویب آن در ستاد نظارت و هماهنگی محتوای تبلیغات محیطی شهری  نشده است درخواست یا

 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. -20تبصره 

های مستقر در داخل مجوعه های تجاری، خدماتی یا پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرون ساختمان  مغازه -25تبصره 

 نمی باشند.

مانند ترمینال های مسافربری و ... یا محل  تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی و محوطه های خصوصی -26تبصره 

این ماده خواهد شد و مطابق بندهای مربوطه نسبت  9ژها( نصب گردد نیز مشمول بند های مسقف )مانند بازارهای مسقف و پاسا

 ( عوارض )در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده( اقدام خواهد شد.۲/۹به محاسبه و وصول یک دوم )

 در تابلوهای چندوجهی مساحت کل وجه ها در محاسبه عوارض لحاظ خواهد شد. -25تبصره 

ان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتی مطابق طرح جامع و تفصیلی و با تایید ستاد نظارت و هماهنگی مک -21تبصره 

 محتوای تبلیغات محیطی شهری تعیین می شود.

قانون شهرداری ها و همچنین طبق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان  ۵۵ماده  ۲۷واحد زیباسازی به استناد بند  -21تبصره 

اشند، بی آن عده از واحدهای صنفی، تولیدی، توزیعی و غیره که دارای تابلوهای غیرمجاز و یا بدون مجوز نصب میمکلف است برا

روزه ارسال تا واحد صنفی نسبت به جمع آوری تابلو اقدام نمایند، در صورت عدم همکاری و  ۹1ای با اعطای مهلت اخطاریه

آوری اقدام نموده،الزم به ذکر است ی راساَ نسبت به جمعشهردار احب تابلو،برداشت نکردن تابلوهای غیرمجاز توسط مالک و ص

رهای آوری برابر فاکتوی خدمات جمعبها که شهرداری در قبال هرگونه شکستگی و آسیب ناشی از  برداشت تابلو تعهدی ندارد و 

 اعمال خواهد شد. در صد هزینه باالسری محاسبه و در حساب واحد صنفی و مالک ۲1هزینه شده بعالوه 

هر گونه تابلو تبلیغاتی که در داخل ملک شخصی مشرف به معابر عمومی باشد، مشمول قوانین مربوط به اخذ مجوز  -14تبصره 

 و عوارض طبق این ماده بوده و مالک بایستی مجوزهای الزم را از واحد زیباسازی اخذ نماید.

درصد  ۹۵درصد، در سه ماهه دوم  ۲1ر همان سال و در سه ماهه اول در صورت پرداخت عوارض به صورت نقدی د -12تبصره 

درصد کاهش مبنای عوارض این ماده خواهد شد. ضمناً کاهش مبنا شامل بدهی سال های قبلی و کانون  ۹1و در سه ماهه سوم 

 ها و شرکت های تبلیغاتی طرف قرارداد نیست.

حقوقی ممنوع است و در صورت مشاهده و برای هر متر هرگونه دیوارنویسی توسط اشخاص حقیقی و  -11تبصره 

برابر  ۲حساب شهرداری واریز خواهد شد. ضمنا برای هر تکرار از ذینفع اخذ و به ریال از بابت جریمه اکران 111/۵11/۲مربع

ضمنا در صورت  .متر مربع نیز مبلغ فوق وصول خواهد شد ۹مبلغ اشاره شده اخذ شود.الزم به ذکر است برای دیوارنویسی زیر 

 .و اقدام خواهد شد یریگیپ ییمراجع قضا قیتکرار تخلفات مذکور از طر
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های تبلیغاتی در فضاها و مبلمان شهری ممنوع بوده و در صورت مشاهده به چسباندن هرگونه برچسب یا تراکت -14تبصره 

تکرار دو برابر اخذ می شود.ضمنا  در صورت ازای هر عدد کاغذ به شرح جدول زیر جریمه از خاطی مطابق مدل کاغذ اخذ شود.

 در صورت تکرار تخلفات مذکور از طریق مراجع قضایی پیگیری و اقدام خواهد شد.

 مبلغ جریمه نوع کاغذ
 ریال A1 444/544/2کاغذ 

 ریالA۹ 444/444/2کاغذ 

 ریال A۲ 444/144کاغذ 

 ریال A9 444/444کاغذ 

 ریال A4 444/144کاغذ 

 ریال A۵ 444/254کاغذ 

 ریال A6 444/244کاغذ 
 

در صورت جمع آوری تابلوها و داربست های غیرمجاز و بدون مجوز که توسط شهرداری سقز از سطح شهر جمع  -10تبصره 

ریال به ازای هر متر مربع محاسبه و اخذ خواهد شد و در  ۵.111آوری و انبار می گردد، هزینه انبار و نگهداری روزانه مبلغ 

عدم مراجعه صاحب تابلو اگر قیمت انبار کردن به طور کلی بیش از مبلغ کل اجناس باشد کلیه موارد به نفع شهرداری  صورت

 مصادره خواهد شد.

وصول عوارض و واگذاری هر گونه تبلیغاتی اعم از محیطی و مشاغل به منظور حفظ وحدت رویه بر عهده واحد  -15تبصره 

مان های تابعه حق واگذاری و بهره برداری از منافع آن را ندارند و هر گونه واگذاری و وصول زیباسازی است و شرکت ها و ساز

 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  -16تبصره 

 د مزاحمت برای همسایگان و منازل هم جوار شود.اختالل ترافیکی، آزردگی و ایجا

 استفاده از سطوح فضای سبز، حاشیه خیابان، پیاده راه جهت قرارگیری هر گونه تابلو ممنوع است. -15تبصره 

 الف( تبلیغات بصورت بالن :

 محاسبه واخذ می گردد : عوارض مربوط به تبلیغات هر نوع کاال ، خدمات ویا پیام آموزشی و... بصورت بالن بشرح جدول زیر

  ۲1۱× قطر بالن × نصب بالن در عرض خیابان : عرض محل p  )به صورت روزانه ( 

  ۱ 41× نصب بالن به صورت ایستاده : قطر بالن p   )به صورت روزانه( 

   41۱× نصب بالن به صورت هوایی : حجم بالن p   )به صورت روزانه( 

و در هر حال از بین ارزش معامالتی زمین محل نصب بالن و یا محل دفتر مرکز فعالیت ، برابر است با ارزش معامالتی P تبصره :

 باالترین  ارزش در نظر گرفته می شود .

 : ج ( تبلیغات بصورت بیلبورد ، پارچه ای ، ...  

 ین اصلی  برای هر مترتبلیغات به صورت سازه های موقت )لمپوست و غیره( بر اساس شرایط مورد تایید در آئین نامه ، در میاد 

 P۹۵۱و برای سایر خیابانها برای هر متر مربع P۲1۱مربع

 تبلیغات به وسیله سازه های موقت برای ارگانهای دولتی بر اساس شرایط آئین نامه ، برای هر متر مربعP۹۲۱  و بصورت روزانه 

 عتبلیغات بر روی بیلبوردها و استندهای متعلق به شهرداری ، برای هر متر مربP۹۵۱  و بصورت روزانه) به  استثنای میدان

 جمهوری(

 



 

  
96 

 

 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 د(لمپوست ها :

     ) ریال برای هرماه 111/۵11/۲خیابان جمهوری  هر طرف با لحاظ کردن دو وجه ) پشت و رو 

 ریال برای هر ماه 111/۹۵1اظ کردن دو وجه ) پشت و رو ( بلوار صالح الدین ایوبی هر طرف با لح 

 ریال برای هر ماه  111/1۲1/۹طرف با لحاظ کردن دو وجه ) پشت و رو (  دلتای دانشگاه آزاد هر 

  ) ریال برای هر ماه  111/۸41ورودی بانه هر طرف با لحاظ کردن دو وجه ) پشت و رو 

  ) ریال برای هر ماه 111/۵11/۹ترانشه قه وه خ هر طرف با لحاظ کردن دو وجه ) پشت و رو 

 : ه(بیلبوردها

 ریال 111/4۵از طرف سنندج، بوکان و بانه هر متر مربع برای هر روز ورودی های سطح شهر 

   ریال برای هر روز   111/6۵میدان جمهوری هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 111/۱1میدان جمهوری مقابل شاهوردی هر مترمربع  9*۵بیلبورد 

   هر روزریال برای  111/6۵سه راهی مسجد جامع و نبش اداره دارایی هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 111/61بهمن هر متر مربع  ۲۲میدان 

  ریال برای هر روز 111/4۵میدان دخانیات هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 111/4۵میدان استقالل هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 111/61میدان آزادی هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 111/4۵شهرک دانشگاه هر متر مربع 

 ریال برای هر روز 111/41هر متر مربع  و بلوار انقالب دان انقالبمی 

  ریال برای هر روز 111/9۵ذر آزادگان هر متر مربع گذر و رو گزیر 

  ریال برای هر روز 111/۷۵میدان قدس هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 111/4۵میدان شهدا هر متر مربع 

 برای هر روزریال  111/91یم آباد هر متر مربع رمیدان ک 

  ریال برای هر روز 111/41پارک شهر ورودی خیابان ورزش هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 411/۵1پارک شهر ورودی خیابان ملت هر متر مربع 

  ریال برای هر روز 111/41چهار وجهی میدان قدس اضالع شمالی و جنوبی هر متر مربع 

 ریال برای هر روز 111/4۵ر مربع چهار وجهی میدان قدس اضالع شرقی و غربی هر مت 

 سایر مناطق شهری که جزء معابر اصلی شهر نبوده  p %۹۵ برای هر متر مربع برای هر روز 
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 ز( ایستگاهای اتوبوس :

   ریال برای هر ماه 111/111/9ایستگاه های اتوبوس مسیر شهرک دانشگاه هر ایستگاه 

 ریال برای هر ماه 111/111/9موستا هیمن و آزادی هر ایستگاه ایستگاه های اتوبوس میدان استقالل ، میدان ما 

  ریال برای هر ماه  111/۸۸1/۲ایستگاه اتوبوس سه راهی مسجد جامع مقابل پست بانک 

  ریال برای هر ماه 111/111/۲سایر ایستگاه های اتوبوس مسیرهای سطح شهر هر ایستگاه 

 قیمت های محاسبه شده اضافه می گردددرصد ارزش افزوده به  ۱ذکر است  الزم به بصره:ت

 ح( ایستگاه تاکسی :

ریال  111/611/۹ایستگاه های تاکسی واقع در میدان استقالل )مقابل اداره مخابرات و کمیته امداد امام خمینی(  هر ایستگاه  -

 برای هر ماه

 ارض به کارگروه درآمد ارجاع خواهد گردید . اجرای تبلیغات بشکلهای جدید و خارج از این دستورالعمل جهت برآورد عو : 2تبصره 

 مسئولیت نحوه انجام  و دریافت  هزینه متعلقه در مورد تبلیغات  انجام گرفته توسط بخش خصوصی ، متوجه شهرداری نخواهد بود .   : 1تبصره 

 است .  تبلیغات پارچه ای بصورت نصب در عرض معابر  ممنوع  : 4تبصره 

 نهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.قیمتهای پیش: 0تبصره  

جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی، تولیدکنندگان فعال شهرستان در صورت تایید اداره محترم صنعت معدن و تجارت  :5تبصره 

 تخفیف محاسبه می گردد.  ۵1۱با 

 

 

 

 

    . 
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 وسعه شهری  فصل هفتم  :  ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های ت

 (224140)  شهری توسعه و رانعم  طرحهای اجرای كارربی تغیير  و  تعیین ، تبدیل از انشی افزوده ارزش عوارض: 14ماده 
 

تغییر کاربری داده شود، بر  ، یا سایر مراجع ذیصالح  ۵ملکی ) عرصه یا اعیان (  برابر مصوبات کمیسیون ماده  کاربری چنانچه 

 وصول خواهد شد. ناشی از تغییر کاربری آن محاسبه و  ض ارزش افزودهاساس جدول زیر عوار
 

 کاربری جدید قبلیکاربری  ردیف
 مربع عوارض  هر متر 

 P  8 مسكونی ...زراعی یا فضای سبز 1

کاربری عمومی )خدماتی ، آموزشی ، ورزشی،  2

 اداری،گردشگری و ... (

 P  9 مسكونی

ی ، ورزشی، کاربری عمومی )خدماتی ، آموزش 3

 اداری،گردشگری و ... (

 P  11 تجاری با  مختلط

 P  7 تجاری  با مختلط مسكونی  4

کاربری عمومی )خدماتی ، آموزشی ،  مسكونی  5

 ورزشی، اداری،گردشگری و ... (

6  P 

 P  12 تجاری  با مختلط غیر مسكونی 6

 P  11 تاالر پذیرایی غیر مسكونی  7

 P  8 یر کاربری ها به سا غیر مسكونی   8

 کارشناسی افزوده ناشی از تغییر ، تبدیل و تعیین کاربری برابر قیمتارزش   %44در صورتی که  متر مربع 911برای امالک بیشتر از  تبصره :

 مالک عمل قرار گیرد.  ، رسمی دادگستری از جدول فوق بیشتر باشد

 :ارزش افزوده  تجاری  
ر بصورت درخواست مالک جهت احداث تجاری در کاربری غیر تجاری ور پروانه ساختمانی در طبقات و یا در در صورت تخلف مالک بعد از صد

بع تجاری ، جدول زیر به ازاء هر متر مر ه ، بابت ارزش افزوده ملک عوارض، عالوه بر اخذ عوارض پذیراساس ضوابط و مقررات شهرسازی 

 .محاسبه و وصول میگردد

 

 طبقات سایر اول فهمک زیر زمین کاربری

   P5  01 p 7 p 5 p مسکونی به تجاری

 p 5/3 p 5/5 p 1/0  p 4 مسکونی به انبار تجاری

 p 7 p 5  p 0 p 5/5 اداری ، آموزشی، ... به تجاری

 p 7/5 p 7 p 4  p 7/7 ، ...  به انبار تجاری آموزشی، اداری

 p 5/5 p 5 p 4/5 p 7/7 مسکونی به اداری

 p 5 p 7/5 p 4 p 7/7 درمانیمسکونی به 



 

  
99 

 

 2041      تعرهف عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری  سقز  سال

 (224114) شهری عمران طرحهای اجرای از انشی افزوده ارزش  عوارض : 12ماده 

 

چنانچه تغییر عرض معبر بر اساس طرح تفصیلی یا نظر شهرداری پیش بینی شود بابت ارزش افزوده کاربری مسكونی:  (2

 نماید:این تغییر از مالک یا مالکان مبلغ ذیل را محاسبه و دریافت 

 = عوارض ارزش افزوده) مسکونی(P6/6 × S ×ضریب معبر 

 عوارض ارزش افزوده به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید: :سایر کاربری ها   (5

 ،اداری ،درمانی( ومسکونی ،تجاری = عوارض ارزش افزوده )مختلط تجاریP 16  × S×ضریب معبر 

 که ضریب معبربشرح فرمول ذیل محاسبه می گردد:

 عرض معبر جدید( = ضریب معبر-عرض معبر قدیم ÷ )2

 .ارزش افزوده ایجاد شده برابر قیمت کارشناسی رسمی  از محاسبات فوق بیشتر باشد مالک عمل قرار گیرد  %04در صورتی که   نكته :
 

  مالکین امالک در صورت تملک کامل امالک واقع در مسیر اجرای طرح های عمرانی و معابر شهری توسط شهرداری  : 2تبصره ،

همجوارکه قبال منافع متصوره ای از این تعریض نداشته و امکان استفاده از معبر به هر نحوی میسور نبوده و بصورت بالقوه امکان 

ترقی قیمت سریع تر بدون تالش مالک فراهم گردد که حق استفاده از این امالک وکاربری و ایجاد بازشو ، برایشان ایجاد می شود 

 وارض حق تشرف وفق این ماده خواهند و بدون پرداخت این عوارض حق استفاده از معبر جدید را نخواهند داشت.مشمول ع

  و باقیمانده ملک قابلیت استفاده را برابر  ( % 15حداقل )  در صورتیکه ملکی در مسیر تعریض معابر شهری قرار گیرد  : 1تبصره

الک خساراتی را از شهرداری طلب ننماید مشمول پرداخت عوارض حق تشرف ضوابط طرح تفصیلی برای مالک داشته باشد و م

 نخواهند شد.

 نه ساختمانی برای آن مقدور نباشددر صورتی که باقیمانده  ملک در مسیر کمتر از حد نصاب تفکیک بوده و صدور  پروا : 4تبصره، 

ک شهرداری بایستی برابر ضوابط طرح تفصیلی نسبت در صورت عدم تمل شهرداری میتواند خود نسبت به تملک آن اقدام نماید.

 به صدور پروانه اقدام نماید.

 در صورتی که ملکی برابر اسناد مالکیت به معبر با عرضی کمتر از وضع موجود و طرح تفصیلی دسترسی داشته باشد  :0تبصره

به شرطی که هیچگونه  ف مربوطه اخذ گرددحق تشر %54یا پایانکار و نیز اخذ پروانه ساختمانی ، مفاصاحساب جهت اصالح سند 

ضمنا در صورتیکه مالک درخواست استفاده از مزایای معبر با عرض بیشتر نداشته  مانعی فی مابین دو معبر وجود نداشته باشد.

 باشد از این تبصره مستثنی خواهد بود. 

  وضع موجود در طرح تفصیلی ، ملک شرایط بهره چنانچه به دلیل مغایرت در عرض معبر قید شده در سند مالکیت با  : 5تبصره

 حق تشرف می گردد. %44برداری از معبر طرح تفصیلی را داشته باشد مشمول 

  بر قابلیت دسترسی به مع ، چنانچه در صورت تجمیع دو ملک دسترسی پالک واقع  در بر معبر با قیمت منطقه ای کمتر : 6تبصره

 صدور پروانه یا هر گونه استعالم شامل حق تشرف می گردد. در زمان ، گردد با قیمت باالتر ایجاد

  مالکینی که مدارک ، مستندات یا ادله ای برای قرار گرفتن در معبر مشخص شده با همان متراژ قبل از تصویب اولین  : 5تبصره

شهرداری با طرح های تفکیکی  ( ارائه دهند و یا مستنداتی برای تثبیت عرض معبر با همان متراژ در۷۵طرح جامع و تفصیلی )سال 

 شامل حق تشرف نمی گردد. وجود داشته باشد ۷۵مالکانه قبل از سال 
 

 میزان ارزش افزوده بر اساس متراژ عرصه پس از تعریض محاسبه و وصول می شود.نكته : 
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 بهاء خدمات مستقیم

 اراضی  :    هشتمفصل 

 (ساري224114)  اراضی وضعیت تعیین اقنون واحده ادهم 0 تبصره اجرای رد سازی  آماده خدمات بهاء : 11ماده 

 

قانون شهرداریها موضوع در کمیسیون   ۹1۹درصورت مراجعه مالکین جهت تفکیک اراضی ، در جهت اعمال مفاد ماده  (۹

توافقات شهرداری مرکب از شهردار، معاون توسعه مدیریت منابع ، معاون شهرسازی ، مدیر امالک ) دبیر کمیسیون ( ، 

وقی و درآمد مطرح و در خصوص قدر السهم قانونی شهرداری توافق الزم بعمل آمده و توافق مربوطه جهت تصویب حق

 به شورای محترم شهر ارسال خواهد گردید .

چنانچه متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در اراضی تفکیکی که بدون موافقت شهرداری و اخذ مجوز سایر مراجع ذیصالح  (۲

قانون شهرداریها نسبت به تفکیک اقدام نموده و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز صدور  ۹1۹اد ماده و عدم اجراء مف

قانون شهرداریها ضمن اخذ تعهدی مبنی بر عدم  ۹1۹ماده 9پروانه به شهرداری مراجعه نمایند ، مستند به مفاد تبصره 

بهای ملک برابر نظریه کارشناس رسمی  درصد 1ان بمیزادعا بر شوارع و معابر طرح تفکیکی ، حق السهم شهرداری  

هیات عمومی دیوان عدالت  ۹۹/۹1/۹9۱۷مورخه  ۹۱۲۹دادگستری تعیین و وصول میگردد. ) به استناد رای شماره 

 اداری و  نظریه حقوقی شورای قضات استان (

د از طی مراحل قانونی ، رای به ابقای امالک فاقد سند رسمی ) قولنامه ایی ( که بدون مجوز قانونی احداث شده اند و  بع (9

با اخذ جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها  صادر می گردد، عالوه بر جرائم و عوارضات قانونی مربوطه ، مفاد 

 نیز در مورد اینگونه امالک اجرا خواهد شد . ۲بند 

 قابل وصول خواهد بود.  کلیه استعالماتصدور پروانه ساخت، مفاصاحساب و پاسخ قدر السهم بند دوم  به هنگام  (4

اداره کل حقوقی  ۲۹/1۱/۹411مورخ  4۷/۹411/۷در صورت ورود اراضی به محدوده ، مستندبه نظریه حقوقی شماره  (۵

قانون تعیین تکلیف امالک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مبنی  4قوه قضائیه ، عالوه بر موارد فوق ، مفاد تبصره 

اراضی نیز در مورد این امالک اجراء و اعمال خواهد شد. در صورت لزوم اینگونه موارد به  % 14ثر بر وصول حداک

 ارجاع خواهد گردید. ۹کمیسیون توافقات موضوع بند 

ا کسری حدنصاب رعوارضات حق تفکیک و  سنوات گذشته یا پاسخ استعالمات ، که در مفاصاحساب ،امالک دارای پایانکار :   1تبصره 

 مشمول پرداخت این قدرالسهم نمی باشند.اخت نموده اند، پرد

ماده  ۹تفکیک شده اند مستند به بند  ۲۸/۹/۹9۱1اصالحی قانونی شهرداری مصوب  ۹1۹امالکی که قبل از تصویب ماده :   2تبصره 

 ، مشول قدرالسهم فوق نمی گردند. ۹9۱۲ین دادرسی سال یالت و آیقانون تشک  ۸۸و  ۹۲
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 مستحدثات   :   نهمفصل 

 (214224) پسماند مدريیت  خدمات  بهاء : 11ماده 
 

ابالغیه وزارت کشور به شماره ، درآمد حاصل از خدمات شهری برابر دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند های عادی 

آیین نامه اجرایی آن به شرح زیر  ۹ و ماده ۲1/۲/۹9۸9قانون مدیریت پسماند مصوب  ۸برابر ماده  و  ۹۹/۱/۹9۱۱مورخه  ۹4۹۹4۸

 .محاسبه و وصول می گردد

 : اماکن مسکونی )الف
 :بهاءخدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماندعادی برای اماکن مسکونی برابرفرمول زیرمحاسبه میگردد

 

F×D×R×(𝑪𝟏 + 𝑪𝟐)×𝑬𝟏 × 𝑬𝟐  =  ریال()خدمات پسماندیک خانوارشهریبهاء 

F نفر 42/3 دخانوارشهریبع D روز365 ( روزهای سال ( 

R کیلوگرم 9/1  ( سرانه تولیدپسمانددرشهر ( 𝑬𝟏 
 

ضریب تعدیل منطقه ای نوسازی یانسبت عوارض نوسازی 

واحدمورد نظربه متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی 

 (5/1و حداکثر4/1حداقل (درشهر

𝑪𝟏 1811 ک کیلوگرم پسماندهزینه جمع آوری وحمل ونقل ی 

 ریال
𝑪𝟐 ریال() 451 هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند 𝑬𝟐  ضریب تشویق گسترش تفکیک ازمبدأیا نسبت پسماندتفکیک نشده به

 (1)کل پسماندتولیدی
 

 ب( واحد های غیر مسکونی: 
C = Wi×(C1+C2)×D×E2×E3 

 
Wi : ع فعالیت واحدهای غیر مسکونی متوسط تولید روزانه پسماند عادی در هر نو 

E3 :ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند 

  : (C1+C2) 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  :عالیت مساحت متوسط  در هر نوع ف 

P  : قیمت منطقه ای ملک مورد نظر 

Pmax :  بیشترین میزان ارزش معامالتی امالک محدوده شهر 

Pmin  :کمترین میزان ارزش معامالتی امالک محدوده شهر 
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 .در نحوه وصول  و هزینه بهای خدمات مدیریت پسماند اعمال بند های زیر الزامی است 

 
 را از سایر درآمدها تفکیک،در حساب جداگانه نگهداری و فقط صرف  شهرداری ها باید بهای خدمات مدیریت پسماند دریافتی

 هزینه های مدیریت پسماند نمایند.

  صدور هرگونه مفاصا حساب توسط شهرداری ها منوط به پرداخت و تسویه حساب بهای خدمات مدیریت پسماند توسط تولید

 کننده پسماند می باشد.

 د این دستورالعمل بوده و موظفند گزارش عملکرد اقدامات شهرداریها و شوراهای استانداران مسئول نظارت بر حسن اجرای مفا

 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال نمایند. -اسالمی استان را به صورت سالیانه به وزارت کشور

 ظف به پرداخت بهای خدمات کلیه ارگان های سطح شهر اعم از اداری،اماکن نظامی و انتظامی، موسسات بانک ها دفاتر و .... مو

 مدیریت پسماند می باشند.

  کلیه روستاهایی که زباله های آنها به سایت دفن پسماند شهرداری انتقال داده شده و توسط شهرداری سقز مدیریت می گردد

د در صورت نموظف به پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند می باشند. برای کلیه صنوف تجاری که زباله بیشتری تولید می کن

عدم رعایت بهداشت شهری از طرف مدیریت پسماند برای ایشان اخطار یه صادر می گردد ودر صورت عدم تمکین  به اخطار یه 

برابر خواهد بود ودر صورت عدم رعایت  9برابر مبلغ عوارض محاسبه خواهد شد ودر صورت تکرار این مبلغ به  ۲و رفع مشکل 

 مدیریت پسماند صنف مورد نظر به مقام قضایی معرفی خواهد شد این موارد برابر مواد قانونی

 

شهرداری موظف است امکانات و زیرساخت های الزم جهت پرداخت و تسویه حساب بهای خدمات به صورت الکترونیکی را  تبصره :

 فراهم آورد.

 

 : هزینه ورود به سایت دفن پسماندهای ساختمانی ( ج

 
 معادل ریالی )  سایت قوخ ( )سایت کانی جشنی (معادل ریالی  نوع ماشین ردیف

 204،444 244،444 کمپرسی ده چرخ  ۹

 214،444 14،444 تن   24کمپرسی  ۲

 14،444 54،444 تن  5کمپرسی  9

 54،444 44،444 سایپا و سه چرخه  4

 

 

W 1 ضریب تشویق تفکیک از مبداء برابر جدول پیوستی 

1.۷ − ۹ = 𝐸۲ 

C 1  ریال ۹۵11بهای جمع آوری هر کیلوگرم پسماند 𝑬𝟑 رابر فرمول زیرب 

C 2  ریال 9۵1بهای دفن هرکیلوگرم پسماند 
𝑬𝟑 =

√𝑺

√𝑺𝒂
×

𝑷
𝑷𝒎𝒊𝒏+𝐏𝐦𝐚𝐱

𝟐

 

 
D  روز 96۵روزهای سال 
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 (214241)فنی و كارشناسی  خدمات بهاء : 10ماده 
 

 ی شهرداری بشرح جدول زیر تعیین میگردد :نرخ بازدید وکارشناسی فنی و مهندس

 مبلغ)ریال( شرح خدمات ردیف

 111/111/1 ) تا دو طبقه ( کارشناسی زمین  یا  واحد مسكونی 2

 111/111/2 کارشناسی مختلط ، تجاری  و  مسكونی  بیشتر از دو طبقه 1

 111/111/3 هزینه صدور المثنی پایان کار و مفاصاحساب 4

 111/111/1 کف تعیین  بر و 0

 111/111/51 بانكها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ، کارشناسی ادارات 5

 111/111/3 کارشناسی صنعتی 6

 111/351 کارشناسی حفاری گاز و آب 5

 111/511 بدون مراجعه به محل جواب استعالمات 1

 111/351 صدور)چاپ و پرس( پروانه ساختمانی هزینه 1

استعالم  ه کارشناسی پاسخ استعالمات حقوقی و شهرسازی به ازای هرپاسخهزین 24

 )اختالفات فی مابین اشخاص و واصله از ادارات دولتی(

 

111/351 
 

 111/111/5 کارشناسی طرح تفصیلی شهرسازی ) سه نفره (  22

 p  1/8 کارشناسی پاسخ استعالم دفترخانه 21

 111/241 تا چهار برگ  ( درصورت تایید واحد حراست) چاپ اوراق پرونده های شهرسازی 24
 

 ، فقط یک بار هزینه کارشناسی وصول خواهد گردید . یک ماهدر  در صورت ارائه چند استعالم همزمان برای یک ملک  : 2تبصره 

 ه  و مقررات مربوطه انجام دهد . یا از طریق  آئین  ناماً جدول فوق شهرداری مختار است که خدمات مذکور راس۹1در مورد ردیف  : 1تبصره 

 :شرح جدول زیر تعیین می گردد  به هزینه کارشناسی خدمات مهندسی نقشه برداری
 

 الف ( هزینه ترسیم کروکی صدور پروانه ساختمانی :
 

 هزینه ترسیم هر متر متراژ عرصه ردیف

 p  1 111تا             1 1

 p  1/8 211تا          111 2

 p  1/6 511تا          211 3

 p  1/4 1111تا          511 4

 p  1/2 تا     بیشتر     1111 5
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 ب ( هزینه ترسیم کروکی پایانکار:

 

 111/211*متراژ مسکونی ( +  4111+)2/1*متراژ تجاری ( * 4111)

مهندسی و ثبت اسناد متقاضیان صدور  در مورد جدول فوق شهرداری سقز می تواند با انعقاد تفاهم نامه ای با سازمان نظام: تبصره

پایانکار، واحدهای شهرسازی، امالک، حقوقی و فنی، بازدید و تایید مسئول صدور پایانکارطی مکاتبه ای از طرف شهرداری جهت انتخاب 

مان، از ساخت مهندس نقشه بردار ذیصالح به سازمان نظام مهندسی ساختمان سقز معرفی که براساس این تفاهم نامه نقشه تهیه شده

زمین و طبقات مورد تقاضا جهت انجام سایر مراحل اداری اعم از صدور پایانکار، پروانه ساختمانی و ... به شهرداری ارسال شود. الزاماً 

مجلس تفکیک صدور پایانکار، کمیسیون ماده صد و سایر خدمات شهرداری خواهد  همین نقشه ها مبنای مستندی برای تهیه صورت

ندسین نقشه بردار با انجام بازدید نهایی اقدام الزم را برای ارسال فایل نقشه و اطالعات توصیفی مورد نیاز به ثبت اسناد را انجام بود و مه

دهند. شهرداری سقز توسط کمیته تخصصی بصورت منظم و دوره ای نقشه های ارسالی را کنترل خواهد کرد و از میزان پرداختی یا 

 درصدبه حساب شهرداری سقز واریز خواهد شد. Nمودی  حق الزحمه به مهندسین

 N   میزان و درصدی است که از حق الزحمه یا پرداختی به مهندسین نظام مهندسی کسر و به حساب شهرداری سقز پرداخت می گردد

 و در تفاهم نامه درج خواهد شد.

 می شهر قابلیت اجرایی دارد.تفاهم نامه منعقده بین نظام مهندسی و شهرداری سقز با تصویب شورای اسال

قانون حد نگاری )کاداستر(، حذف موازی کاری، تسهیل در امور شهروندان، تکریم ارباب رجوع و رفع اختالف متراژ  ۱مستند قانونی ماده 

 فوق است. انجام روالپایانکار با نقشه های مبنایی اسناد تفکیکی و اقدام و همچنین دقت الزم با استفاده از متخصصین مربوطه از مزایای 
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 تسهیالت تعریض :
درصورتیکه ملکی )دارای سند مالکیت یا برگه واگذاری تعاونی های مسکن ( و اسناد رای حوزه حقوقی قوه قضاییه جهت اخذ پروانه 

 اشته باشد ، جهت تشویق بهساختمانی و یا تجدید بنا ، جهت رعایت عرض مصوب گذرهای شهری ، نیاز به تعریض و عقب نشینی د

 نوسازی و بهسازی امالک به شرح زیر اقدام گردد : 
قانون  نحوه خرید مالک ودارایی و رعایت بر اصالحی  49( مالک مکلف به اصالح سند با تنظیم صورتجلسه توافقی در اجرای ماده  ۹

ح سند پس از ساخت بنا ) در هنگام صدور پروانه ( می ) در هنگام تجدید بنا و نوسازی امالک ( و یا ارائه تعهد محضری جهت اصال

 باشد . در هر حال صدور گواهی پایانکار منوط به اصالح سند خواهد بود . 

( مالک مکلف به ارائه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بربخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته ، به شهرداری  ۲

 رگونه خدمتی منوط به ارائه این رضایتنامه خواهد بود .می باشد ،بدیهی است انجام ه

(  شهرداری مجاز است در جهت تشویق شهروندان نسبت به تخفیف کلیه عوارضات ملک مورد تعریض به میزان درصد عقب نشینی  9

 نماید. داماز مساحت مانده ملک بعد از تعریض و همچنین محاسبه درصد تراکم مجاز بر مبنای مساحت قبل از تعریض اق

 درصد تعریض*)مساحت بعد از تعریض / میزان تعریض( = 111

( شهرداری مجاز است با توجه به عرض موجود معابر ذیل جهت باز گشایی مسیر های مذکور برابرجدول زیر ، کلیه عوارضات متعلقه  4

 خفیف اعمال نماید.ت ۹11۱به غیر از کسری پارکینگ و توافق تجاری در هنگام صدور پروانه ساختمانی تا 

 توضیحات مسیر ردیف 
 سمت راست از میدان استقالل نپمپ بنزی خیابان استاد شیرازی پس از دیوار چینی شهرداری )ابتدای نانوایی حسن (تا ابتدای  1

 دو طرف خیابان از ابتدای میدان  استقالل  تا  میدان جمهوری اسالمی خیابان امام خمینی )ره (  2

 دو طرف خیابان آزادی )از میدان آزادی تا میدان شهدا( و میدان شهدا تا کار آموزیخیابان   3

 دو طرف خیابان  11از میدان جمهوری اسالمی تا کالنتری   4

 دو طرف خیابان راهی  کانی گرمك تا خیابان شهید منتظری کارگر و نیایش از سه خیابان  5

 دو طرف کوچه  ده بافت تاریخی  مرکزیمتر وضع موجود  محدو 11کوچه های  تا    6

 دو طرف خیابان این جدول 5و نیایش به غیر از بند  خیابان کارگر   7

 دو طرف خیابان سه راهی سه چرخه سازی خیابان بهارستان پایین از ابتدای خیابان تا  8

 دو طرف خیابان خیابان فخر رازی از ابتدای کتابخانه عمومی تا پاساژ فوالدی  9

 دو طرف خیابان دار الصفا که در طرح تفصیلی جدید پیش بینی شده است متری  منتهی به خیابان 16دو خیابان   11

 دو طرف خیابان خیابان دار الصفاء از میدان معلم  تا انتهای خیابان مذکور) سه راهی نان ماشینی (  11

 دو طرف کوچه از خیابان امام خمینی ) ره( تا خیابان ملتخیام  کوچه  12

 دستورالعمل نحوه وصول
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N{*111درصد تعریض =} )مساحت قبل از تعریض / میزان تعریض(* 

N    4برابراست با  21تا  5و در ردیفهای  1برابر است با   6تا  2در ردیفهای 

ه مربع باشد مشروط بر آنک متر 54: در امالک سند دار بعداز تعریض ملک ، چنانچه مانده عرصه کمتر از حد نصاب تفکیک  ۹تبصره 

عرصه ناشی از رعایت تعریض ازبین رفته باشد، شهرداری مکلف است نسبت به تملک ملک یا معوض ملک اقدام نماید و  %44حداقل 

 تفاهم نامه یا توافق نامه  را به تصویب شورای محترم اسالمی شهر برساند . 

یدان استقالل تا میدان آزادی)گاراژ حاجی مهری( : جهت بازگشایی و روان سازی ترافیک در معبر خیابان امام حد فاصل م ۲تبصره 

در صورت ارایه نقشه تیپ توسط مالکان و اقدام مشترک برای نوسازی، با رعایت تعریض وفق طرح تفصیلی از پرداخت عوارضات متعلقه 

 در حد زیرزمین و یک طبقه تجاری همکف معاف هستند. 

 عیین شمول تسهیالت تعریض می باشد.ی  متولی اعالم ، میزان تعریض و ت: واحد طرح تفصیلی و صدور پروانه شهرساز 9تبصره 
 

 دستور العمل  تقسیط :
و با توجه به پیشنهاد شهرداری ، در  ۹9۸1اصالحی آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری ها مصوب سال  9۲در اجرای مفاد ماده  

یم و ..... ، شهرداری مجاز است به شرح زیر نسبت به تقسیط و  صورت در خواست موٌدیان محترم  مبنی بر تقسیط  عوارض ،جرا

 دریافت مطالبات خود اقدام نماید.

کلیه عوارض و بهاء خدمات به استثناء عوارض مندرج  در قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل : کسب و پیشه، همچنین  : 2ماده 

 این دستورالعمل خواهد بود یعنی قابل تقسیط نمی باشد.سرقفلی و بهای اموال منقول و غیر منقول، مشمول مقررات 

کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه به نمایندگی و بنفع سایر ادارات و سازمان های غیر مرتبط با شهرداری   : 2 تبصره

 ،  قابل تقسیط نبوده و از شمول آئین نامه مستثنی هستند.می نماید اخذ

انقالبی و همچنین نیروهای نظامی   مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی وعوارض  : 1 تبصره

 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. : 1ماده 

ر صورتی که مودیان و یا بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا و نقدی نداشته  باشند ، می توانند د : 4ماده 

 .درخواست تقسیط بدهی خود را به شهرداری ارائه نمایند، عوارض و قیمت منطقه ایی بر مبنای زمان وصول و ابالغ مصوبه اعمال میشود

قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور، در صورت پرداخت عوارض به صورت  ۵۱ حسب مفاد ماده : 2تبصره 

 به مبلغ  عوارض اضافه خواهد شد .(  ۱ ۹۵عوارضات و جرایم برابرنظریه شورای پول و اعتبار )  قسطی ،  به نسبت  باقیمانده ،

به  مودیانی که برای  ۹41۲ندان گرامی  شهرداری سقز می تواند  در طول سال به جهت مدیریت هزینه و طرح تکریم شهرو : 1تبصره 

پرداخت مراجعه مینمایند ، در کلیه ایام  سال در صورت پرداخت نقدی کلیه عوارضات قانونی پروانه ساختمانی ، صدور گواهی ، 
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نسبت به  ۹41۲مد شهرداری مجاز است در سال درصد تخفیف  بوده و حوزه اعالم عوارض درآ % 24مفاصاحساب و پایانکار ، مشول 

 تخفیف و خوش حسابی اقدام نماید. )غیر از جرائم ماده صد و نوسازی(

ه کتکمیل قراردادی )فرم قراداد پیوست آخر(در صورتی که متقاضی، درخواست  پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد ، با  : 0ماده 

 د می نماید ، متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد بود .در هنگام تقسیط با واحد وصول چک منعق

با درخواست متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی ناشی از مطالبات شهرداری ) عوارضات ، جرایم و .... بجز آراء کمیسیون ماده  : 5ماده 

ک الزم بشرح دارغ  قابل تقسیط ، با ارائه ممبل به نسبت برابر بندهای ذیل ) با دستور شهردار و تفویض ایشان به مدیران مربوطه ((  ۷۷

 جدول  ذیل اقدام میگردد.

 

 تعداد حداکثر اقساط ماهیانه پیش پرداخت معادل ریالی بدهی بابت عوارضات و جرائم ردیف

 4 %04 میلیون 244الی   4 2

 0 %04 میلیون 144میلیون ریال تا  244از بیش  1

 5 %04 یونمیل 044میلیون ریال تا  144از  شیب 4

 6 %04 میلیون 544میلیون ریال تا   044از  شیب 0

 1 %44 میلیون ریال تا یک میلیارد 544از  شیب 5

 24 %44 از یک میلیارد تا دو میلیارد شیب 6

 21 %44 از دو میلیارد ریال تا ...... شیب   5

 

  حویل  یک برگ چک معتبر به میزان کل بدهی و تبه تعداد اقساط بانک های مستقر در شهرستان سقز ارائه چک معتبر 

 ارائه صورتحساب مورد تأیید بانک مرتبط با حساب بانکی صاحب چک 

  دستورالعمل تقسیط  4مندرج در ماده   امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه دستورالعمل  

 حساب قبلی خواهد بود .تقسیط برای هر پرونده تنها  یک بار صورت گرفته و تقسیط مجدد منوط به تسویه  : 6ماده 

 در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست .تقسیط جرایم مشمول طبقات اضافه ) مازاد بر پروانه (   تبصره :

 را      واحد وصول چک موظف است به صورت  هفتگی  لیست پرونده هایی که چک های آنها در موعد مقرر وصول نشده است : 5ماده 

 کلیه اقدامات مربوط به آن پرونده تا وصول و تایید چک متوقف گردد.  به حوزه شهرسازی ارسال نماید و

صدور پایانکار یا مفاصا حساب و هرگونه گواهی مورد درخواست مودی ) یا بدهکار( بجز پاسخ استعالم ادارات خدمات رسان  : 1ماده 

شهرداریها ، موکول به تسویه حساب کامل به معنی اصالحی آیین نامه مالی   9۲)آب ، برق ، گاز و مخابرات(، مستند به مفاد ماده 

 یا  پرداخت کلیه چکهای تقسیطی خواهد بود . پرداخت نقدی طلب شهرداری و

روز از تاریخ  سررسید چک ، نسبت  ۹۵، حداکثر ظرف مدت   در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسید های مقرر : 1ماده 

 بانک مربوطه ) برگشت چک ( و طرح دعوی در مراجع قضایی  اقدام گردد. به اخذ گواهی عدم موجودی چک از طرف 

با توجه به سوابق موجود در شهرداری ، از متقاضیانی که قبال چک برگشتی ) از هرحساب بانکی ( در شهرداری داشته اند،  : 24ماده 

 . برای تقسیط در مراحل بعدی ، چکی پذیرفته نخواهد شد 
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ظف است از پاسخ مثبت به استعالم متقاضیان در صورتی که چکهای آنها در موعد مقرر وصول نشده و توسط شهرداری مو : 22ماده 

 واحد وصول چک معرفی شده اند خودداری نماید .

چنانچه مودی بیشتر از سقف تفویض اختیار شهردار تقاضای تقسیط نموده در صورت اخذ مصوبه از شورای محترم شهر،  : 21ماده 

 و هیچگونه دریافتی مالک عمل نخواهد بود . سبات و  وصول عوارضات سال صدور گواهی مربوطه میباشدمالک محا

با توجه به اینکه چکهای وصولی مودی بصورت چکاوک یا رمزدار تحویل واحد وصول چک گردیده و مشمول هزینه میباشد  :24ماده 

 ت و به حساب درآمد عمومی شهردرای واریز می گردد.ریال از مودی دریاف 111/۵1به ازای هر برگ چک واصله مبلغ 

واهد پایان اردیبهشت سال بعد خ تفویض اختیار ، سقف اعمال تقسیط تا دستورالعمل ودرخواست تقسیط هر زمانی برابر این  : 20ماده 

 بود.

ید شورای شهر در صورت رضایت مودی شهرداری می تواند با اخذ مجوز از شورای محترم شهر و ارسال تفاهم نامه پس از تای :25ماده 

به پرداخت نقدی عوارضات و استفاده از تخفیفات کل ایام سال ، مودی را جهت دریافت وام به یکی از بانکهای مورد تایید شهرداری 

 ماید .به حساب شهرداری واریز ن "در سطح شهرستان معرفی و مودی نسبت به اخذ وام اقدام و کل مبلغ عوارض و جرایم را نقدا

فت ریا، قبل از خروج از لیست سیاه از مودی د مراجع قضاییهزینه دادرسی از  بابت چک های برگشتی  اقدام شده از طریق  : 26ماده 

 گردد.می

 از مالکینی که درای تخلفات ساختمانی می باشند. اخذ یک فقره چک بابت تضمین پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد  : 25ماده 
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 ی و خوش حسابی :بخشودگ 
به باال  و  ۲۵۱خانواده معظم شهداء )پدر ،مادر،همسر و فرزندان(،  آزادگان )فرد آزاده ،همسر و فرزندان (   و  جانبازان   : 2تبصره 

ع زیربنای متر مرب ۹۲1، برای یک بار از پرداخت عوارض و هز ینه های صدور پروانه ساختمان تا  ایثارگران معزز ) با معرفی نامه معتبر(

)باستثناء عوارض  .و مازاد بر این سطح بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه و اخذ میگردد ؛مترتجاری معاف میباشند ۲1مفید مسکونی و 

 و جرایم کمیسیون ماده صد(.

ستان سقر در صورت درخواست مودیان تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام ) ره ( ، بهزیستی  شهر:   1تبصره  

جهت ارائه تخفیف، ضمن ارائه گواهی از سازمانها و نهادهای مربوطه، برای یک بار از پرداخت عوارض و هزینه های صدور پروانه ساختمانی 

 در حد یک واحد مسکونی برابر الگوی مصرف ) به استثناء جرائم کمیسیون ماده صد ( معاف هستند .

 تخفیف داده میشود.   %244  انه برای یک طبقه و پیلوت یا زیرزمین به صورتعوارضات متعلقه و هزینه های صدور پرو (۹

 ل مشمو واحد در سطح و طبقه صورت گیرد، یا پیلوت (  و یا دو ) طبقه و زیرزمین در صورتی که درخواست مجوز برای  دو (۲

 .خواهد شدمجموع عوارض صدور پروانه تخفیف  04%
 

 

 
 

مراجعه مودی جهت  در زمان، مجاز است عمران شهری  قانون نوسازی و ۹1یک ماده  تبصره داستنا : واحد نوسازی به 0تبصره 

 د .اعمال نمای جایزه خوش حسابی  %24پرداخت نقدی عوارضات، به میزان  

 ود.کلیه ی ادارات دولتی،سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول هیچگونه  تخفیف این دستورالعمل نخواهند ب:  5تبصره 

 ،امالک واقع در بافت فرسوده شهریبا توجه به تفاهم نامه فی مابین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی جهت احیای  : 6تبصره 
عوارضات صدور  و تایید واحد طرح تفصیلی ) مبنی بر قرارگیری در بافت فرسوده ( ، ۹۹۵بر اساس نقشه صفحه  شهرداری مجاز است

 نماید.تخفیف اعمال  %244طبقه و پیلوت یا زیر زمین  به میزان پروانه ساختمانی در دو 

  پارکینگ مشمول تخفیف نمی گردد.عوارضات مشارکت در تامین 

  محاسبه و  عوارضات مازاد مازاد بر سطح اشغال مجاز ۵در صورت افزایش سطح اشغال و افزایش طبقات در کمیسیون ماده
 وصول می گردد.

 پالک در بافت تاریخی شهر بشرح جدول ذیل کلیه عوارضات مسکونی تخفیف داده شود :در صورت تجمیع :  5تبصره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد تخفیف کلیه عوارضات مسکونی  تعداد پالک تجمیعی
  %15 تجمیع دو پالک
  %31 تجمیع سه پالک

  %51 تجمیع بیشتر از سه پالک
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 استرداد وهج :
اریز آن به حساب شهرداری ، در صورت انصراف مؤدی از دریافت خدمت و درخواست پس از دریافت هرگونه وجهی از مودیان و و

 %24ریال قبل از صدور گواهی انجام کار  444/444/144استرداد وجوه واریزی توسط خود شخص ، شهرداری مجاز است رأسأ تا سقف 

تائید  کارشناس مسئول مربوطه ، مسئول امور مالی کل مبلغ گواهی را تحت عنوان کارمزد با   %44و بعد از صدور گواهی انجام کار 

 اخذ نماید .   و و شهردار کسر

ریال شهرداری پرونده را جهت صدور مجوز استرداد به شورای اسالمی شهر ارسال  444/444/144در خصوص استرداد وجوه بیشتر از 

 می نماید .

ان سال مالی جاری و توسط شخص مؤدی مقبول میباشد و در در هر حال تحویل تقاضای استرداد وجوه مذکور تا پای :2تبصره 

ماه پس از صدور گواهی ،پرونده جهت صدور مجوز به شورای اسالمی شهر ارسال و پس از اخذ  6صورت پایان  سال مالی حداکثر تا 

 اقدام نماید. ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به استرداد وجوه ۹۲مجوز مذکور شهرداری مجاز است حداکثر تا بعد از 

 : در موارد زیر استرداد وجه مشمول کارمزد نخواهدگردید  :1تبصره 

 و نهادهای دولتی مبنی بر عدم ارائه خدمات به مودیرای محاکم قضایی  (0

 اشتباه در محاسبه عوارض توسط کارکنان شهرداری  (5

 فوت پرداخت کننده عوارض و انصراف ورثه از دریافت خدمات ازشهرداری   (7

 مبلغ عوارضات وصولی به هیچ وجه قابل تهاتر با ملک دیگر و یا هرگونه عوارضات شخصی مودی نبوده و نمی باشد.   نكته :

 ( :204142ضبط سپرده اهی مطالبه نشده    ) 
اق سال از تاریخ استحق ۹1در 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 . بدیهی  ۷۸، شهرداری مجاز است دراجرای مفاد ماده 

است شهرداری بایستی اعتبارالزم را برای استرداد وجوه مزبور درصورت مراجعه احتمالی  صاحبان سپرده در بودجه ساالنه 

 منظورنماید.

 ( :204141امالت شهرداری    )ضبط سپرده اهی مع 
در معامالت مختلف شهرداری ، هر گاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری نماید و یا پس از ابالغ قانونی حد اکثر تا 

ه در صورتی ک هفت روز حاضر به انعقاد قرار داد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و

برندگان دوم  و سوم نیز ظرف مدت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط 

 خواهد گردید  .
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 حوزه اهی وصول هب تفکیک مواد  دستورالعمل  : 

 حوزه وصول عنوان عوارض ماده

 عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای امالک فاقد مستحدثات ، عوارض صدور  پروانه 1

ساختمانی ، نحوه صدور پروانه ساختمانی ، عوارض تراکم صدور پروانه ساختمانی در انواع  کاربری ، 

عوارض زیربنا ساختمان های مسكونی ، عوارض پذیره ، عوارض صدور پروانه تعمیرات ، عوارض صدور 

مدید پروانه پروانه تخریب ، ارزش افزوده جانمایی ساختمان ، اصالحیه پروانه ساختمان ، عوارض ت

 های ساختمانی و صدور پایان کار و گواهی عدم خالف

 

 

 معاونت شهرسازی

 

2 

 معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده صد جریمه کمیسیون ماده صد

 معاونت شهرسازی عوارض  بر بالكن و پیش آمدگی 3

 سازمان آتش نشانی عوارض آتش نشانی  ساختمانها در هنگام صدور پروانه 4

 معاونت خدمات شهری عوارض قطع اشجار 5

 معاونت شهرسازی و سازمان مشاغل عوارض بر مشاغل 6

، بهای خدمات ناشی بهاء خدمات صدور و پروانه تاکسیرانی ، عوارض حق ثبت نام و تعلیم رانندگی    7

، حق امتیاز تاکسی ، بهاء خدمات تاکسیرانی در از حمل و نقل  مسافر برون شهری و حمل و نقل بار 

 داخل شهر ، جرائم تاکسیرانی و درآمد حاصل از دفاتر پیک موتوری

 

 معاونت حمل و نقل

 

 سازمان آتش نشانی عوارض و بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی 8

 معاونت حمل و نقل بهاء خدمات حاصل  از پارکینگ های عمومی 9

 معاونت شهرسازی تامین پارکینگعوارض مشارکت در 

 معاونت خدمات شهری بهاء خدمات آرامستان  ها 11

 معاونت حمل و نقل بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو 11

 معاونت عمران بهاء خدمات پیمانكاری 12

13 

 

 ان مشاغلمعاونت خدمات شهری و سازم بهاء خدمات بهره برداری از فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی

 معاونت خدمات شهری و سازمان مشاغل بهاء خدمات  ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

 معاونت خدمات شهری بهاء خدمات  فضای سبز و  درآمد حاصل از فروش گل ، گیاه و سایر محصوالت 14

 ان و حفاریمعاونت عمر بهاء خدمات آسفالت ، بتن ریزی ، لكه گیری و ترمیم حفاری 15

 تاسیسات درآمدزای شهرداری درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه جات شهرداری

 و موتوری معاونت حمل و نقل درآمد حاصل از اجاره ماشین آالت و وسایط نقلیه

 معاونت خدمات شهری بهاء خدمات  پارکها بهاء خدمات  مراکز رفاهی و تفریحی شهرداری و  16

 اداره امالک و مستغالت ،  مال االجاره ساختمانها و تاسیسات  و فروش  اموال غیر منقول سرقفلی فروش سرقفلی

 معاونت حمل و نقل CNGدرآمد حاصل از جایگاه های  

 معاونت خدمات شهری و کشتارگاه بهاء خدمات   کشتارگاه و واحدهای خدماتی

 معاونت خدمات شهری آنتن، مخابراتیعوارض صدور مجوز احداث  و بهره برداری دکل ،  17

 معاونت حمل و نقل  رسیدگی به تخلفات رانندگی و اجرای طرح های ترافیكی 25عوارض  ناشی از اجرای ماده  18

 اداره روابط عمومی و فرهنگی  عوارض بر تابلوهای تبلیغات  محیطی و معرف کاربری بیشتر ار حد مجاز 19

 معاونت شهرسازی و اداره امالک  از تبدیل ،تعیین و  تغییر کاربری اجرای طرحهای عمران و توسعه شهریعوارض ارزش افزوده ناشی  21

 معاونت شهرسازی و اداره امالک عوارض  ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمران شهری 21

 معاونت شهرسازی و اداره امالک ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی 0بهاء خدمات آماده سازی در اجرای تبصره  22

 معاونت شهرسازی ، نوسازی و اداره پسماند بهاء  خدمات  مدیریت پسماند 23

 ، عمران معاونت شهرسازی  بهاء خدمات  کارشناسی و فنی 24
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 : زمان اجرای دستورالعمل وصول ردآمد  

،  حساب شهرداریه الزم االجرا بوده و زمان واریز وجه ب 2041ز تایید مراجع ذیصالح دقیقأ از ابتدای سال این دستور العمل پس ا

 در این خصوص مالک عمل خواهد بود . و اعالم وصولاعالم عوارض 

مراجعه و  امکان پرداخت در سال جاری را نداشته باشد ، عوارضات و بهای خدمات بر اساس زمان هر دلیلیمودی به چنانچه  

  دستورالعمل سال مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.

در موارد جدید ،  کارگروهی  تعیین عوارضات و بهای خدماتیا  در صورت وجود هرگونه ابهام در اجرای مفاد این دستور العمل  و

وضوع و ارائه راهکار مناسب اقدام نسبت به بررسی م، معاون و کارشناس حوزه پیشنهاد دهنده و اداره درآمد  شهردار ،متشکل از 

 الزم االجراء خواهد بود . شورای محترم شهرمصوبات این کارگروه پس از تایید توسط  و  نمود خواهند

 تصویب  :

قانون تشکیالت و... شوراهای اسالمی   ۷۹ماده     ۹6این دستور العمل در اجرای اختیارات تفویضی به شورای اسالمی شهر برابر بند 

، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ) موسوم به تجمیع عوارض ( و قانون مالیات بر ارزش افزوده  جهت نیل به  شهر

 توسط اعضای محترم ساعت کار کارشناسی  9۸جلسه  و    6ماده و تبصره ها و بند های مربوطه ، طی   10اهداف تعیین شده ، در 

 و جهت اجرا ابالغ گردید. (  تصویب  جلسه 6 )العاده جلسه فوقو  ۲۸۱شماره به ، برابر مصو شورای اسالمی شهر

 

 شهردار: ارسطو گویلی عطااهلل مولود پور رییس شورا : 
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 : ول ویپستیا جد 

 ( Tضریب  )جدول 

 

 

 

 

 منطـقــــه ضریب

 .نیامده استزیر در ضرایب  آنهاسایر محالتی که نام  1

های فرعی بین بلوار کشاورز و کشتارگاه قدیم ، خیابان استادشیرازی از الكالم مجدی ، خیابانسینا ، ملکبنخیابان شریعتی ، ا 1/1

وذر اب خ  شهیدفهمیده تا میدان تامین اجتماعی ، شفا، رودکی ، سلمان فارسی ، خیابان حمام سعدی ،تا میدان جانباز،  1گلستان 

ت تیر از ترمینال تا میدان ورودی ، خیابان بین پُل فلزی و میدان استقالل ، بلوار کردستان سردار، بلوار هفخ  یاسر ، خ مقداد ،خ ، 

از خیابان فاز یک فرهنگیان تا میدان ورودی ،بلوار تربیت ، خیابان کارگر و رسالت ، خیابان شهید منتظری  ، از کارخانه آرد 

شورا ، خیابان اصلی فرهنگیان ، بلوار شهید رجایی، بلوار تلگراف ،  مویدی تا ورودی تازه آباد ، خیابان حضرت عمر)رض( ، بلوار

، خیابان حضرت حمزه، خیابان ، خیابان شهید شلتوت 1بلوار تعاون، شورا،خیابان حضرت ابوبكر ، خیابان شهدا از گورستان تا مهر 

انتظامی، خ نیرو خلفای راشدین، خ زاحم، چمران، صنوف مخ شهدای دانش آموز،  خ امیر کبیر،خ  ردی تا میدان حاجی آباد،سهرو

 خ اللهملقرنی، خ اصلی خیام، طرح های تفكیكی پشت شهرک،  خ اندیشه،خ 

بهمن تا تقاطع بلوار انقالب ، خیابان کودک ، بلوار کردستان از ترمینال بوکان تا خیابان  11خیابان قدس ، بلوار وحدت از میدان  2/1

رسه هفت تیر ، خیابان محمد قاضی تا تقاطع قاضی کوثر  ،خیابان ماموستا هه ژار و موالنا ، خیابان فرهنگیان،، خیابان عمار تا مد

تا کارخانه آرد مویدی ، سرتاسر خیابان  سعدی، از ابتدای بهارستان پایینخیابان  ،1گلستان استادشیرازی از میدان استقالل  تا

النتری تا پل وحدت، خ دارالصفا ،خ اصلی قوخ تا دبیرستان شهید علومی، ،خیابان شیخ مظهر، خیابان امام دوطرف کدکتر خالدی

ماموستا محمدی،  خیابان قاضی کوثر از تقاطع قاضی کوثر تا سه راهی شهرک دانشگاه، خیابان فخررازی از پل هوایی تا بلوار 

 گوالن  22بیستون(،  بلوار اصلی  تكیه شیخ عبدالكریم) خیابان

، خیابان ملت ، بلوار انقالب اسالمی ، بلوار  22راهی مسجد جامع تا کالنتری ا ،خیابان امام خمینی)ره( از سهحریم میدان شهد 3/1

بلوار دانشجو ، خیابان  بهمن ، 11کردستان از میدان ماموستا هیمن تا ترمینال بوکان ، بلوار وحدت از میدان دخانیات تا میدان 

متری شهرک دانشگاه، حریم میدان استقالل  05، ایوبی ، از میدان انقالب تا میدان مادر  اصلی شهرک دانشگاه.خیابان صالح الدین

بهمن از میدان تا سه راه مسجد جامع ، خ معلم ،بلوار حافظ ، حریم میدان  11بهمن ، خ  11، خ فخر رازی از تقاطع خ ملت تا پل 

 ) انبوه سازان ( ، ، مسكن و نهضت ملی مسكن ان معلم ، بلوار هفت تیر ، خیابان شهدا از میدان شهدا تا گورست

 ا ، مجتمع های تجاری و  پاساژه، بازار موسوم به باال و پایینراهی مسجدجامع ، خیابان امام خمینی )ره(از میدان آزادی تا سه 4/1

 ، بلوار شهید بهشتیدان قدسخیابان جمهوری، می –خیابان آزادی  –خ امام خمینی )ره( حد فاصل میدان استقالل و میدان آزادی 
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 ( c ) معابر اصلیجدول 

 معبر بلوک

 طرفین بلوار کردستان از شهید رجایی تا نبش پایین آهاب 2

 متری تا نبش پایین آهاب 41بلوار کردستان از ابتدای  3

 متری تا تعاون 41بر بلوار کردستان از  4

 بوکان( بر بلوار کردستان )از چهار تابلو تا ترمینال 5

 بر میدان ماموستا هیمن، بر بلوار کردستان 6

 بر میدان ماموستا هیمن، بر میدان استقالل، بر بلوار صالح الدین ایوبی، بر بلوار کردستان )چهار 7

 تابلو تا هیمن(

 خیابان بهارستان 8

 بر بلوار هفت تیر تا انتهای نیروی انتظامی 9

 هرک دانشگاه )کمربندی موجود(، بلوار دانشجو از تقاطع خیابانتیر، خیابان اصلی ش 5بر بلوار  12

 تیر 5دانشگاه تا مسجد حضرت فاطمه، بلوار دانشجو از مسجد  حضرت فاطمه تا تقاطع بلوار 

 بر خیابان اصلی شهرک دانشگاه 13

 دانبر میدان آزادی، بر میدان جمهوری، بر خیابان جمهوری، بر خیابان امام بعد از حریم می 17

 آزادی تا حریم میدان جمهوری

 حریم میدان جمهوری،بر بلوار جمهوری، بر خیابان امام بعد از حریم میدان جمهوری تا سه 18

 راهی مسجد جامع(

 میدان شهدا 24

 بر خیابان شهدا از سه راهی مسجد عمر تا تقاطع مال عبداهلل محمدی. 25

 ع قانع،بر میدان شهدا، بر خیابان شهدا از چهار راهبهمن تا تقاط 11بر میدان هیمن و خیابان  26

 تا میدان شهدا
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 : نقشه بافت فرسوده شهری
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