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 خدا بنام

 ( مقدمه )

 و است شهري زندگي محيط در بهبود بهره وري پذيرش و منابع توسعه اصلي عامل فناوري و پژوهش بر مبتني محيطي دانش استقرار

 .دارد اساسي نقش انساني نيازهاي تأمين در

 ساخت زير در مطالعه و نيازمند ارزيابي فرهنگي، و اقتصادي و اجتماعي هاي بازخورد به توجه با ريزي برنامه و پژوهش در الگوپذيري

 و زنده سيستمي شهرها نباشد. بهره بي رفاهي نيازهاي و امكانات عمومي توزيع از ضرورت تناسب به تا است شهر هر در اقليمي هاي

 در جهت را پايداري توان مي گذار، اثر تدابير و ريزي برنامه با ارائه كه هستند پايدار توسعه در نيازها بين كليه منطقي ارتباط برآيند از پويا

 در نتيجتاً و شهري جامعه در مرتبط و نهادهاي عناصر كمك با توسعه عوامل ديگر و منابع از استفاده با و داده تسري وري بهره ارتقاي

 و ريزي برنامه در معيار اين تدوين با يقيناً  شد. شهري محيط بهبود لحاظ به سيستم ارتباطات در مؤثر فرايند انجام موجب با آنها تعامل

 مشاركت جلب به منظور الزم افزارهاي نرم از ملي عرصه در تكنولوژي توسعه موازات به تا زدود ها را كاستي توان مي بهره وري تبلور با

 اهداف اجراي در خدمتگزار دولت با همسوئي و مديريت شهري سياستهاي راستاي در عمومي منافع بهبود و تأمين جهت و در مردمي

 . شد برخوردار الزم بهره از ضروري غير تصديهاي كاهش زدايي و تمركز اصل و اجتماعي مشاركت افزايش

 شيوه به آن از استفاده كه تعادل شهرهاست در موجود امكانات و فرصتها در ريزي برنامه و بررسي مستلزم مالي منابع از برداري بهره

 جديد اطالعات با و يافته رشد آن مختصات با نيز درآمدي شهرها منافع توسعه و گسترش با لذا يابد. مي تكوين جديد فناوري با مناسبي

و  توسعه برنامه فرابخشي مقدمه شهروندان مدني نيازهاي تأمين جهت در منابعي خلق با و را فراهم پايداري سوي به توسعه زمينه

 . سازيم فراهم را واحد شهري مديريت سوي به حركت و الزم آمادگي ايجاد براي دهم دولت شده اعالم هاي برنامه با همسوئي

 شاخصها تبيين و مسئولين واحدها نظر كارشناسي نقطه با قانوني، اختيارات موازات به منابعي ايجاد جهت به گرديده سعي مجموعه اين در

 تشريفات و سير شهر اسالمي محترم شوراي تصويب از پس تا نموده اقدام محلي عوارض وضع به نسبت موجود عوارضي، افزارهاي نرم و

شهر  فهيم مردم مشاركت و دولتي دستگاههاي ساير همياري با دارد انتظار لذا. گردد شهرداري اين عمل مالك ، قانون مقرر خاص

شهري  مبلمان و عمراني ساختار تغيير به بتوانيم) تعرفه اين در مندرج خدمات بهاي و عوارض(درآمدهاي محلي  تحصيل با صومعه سرا

 .بيانجامد مردم رضايت و عمومي رفاه به آن برآيند و يابيم دسترسي شهر اين شهروندان خور در
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 اداری
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 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض
 مستندات قانونی وضع عوارض :

 قبل از انقالب :  -1
 O  1335قانون شهرداري مصوب  54ماده  8بند  
 O  1351آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب  33ماده 

 بعد از انقالب : -2
O   1311قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري مصوب 34ماده  1بند 
 O 1311قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 53بند الف ماده 
 O  1314قانون شوراها و اصالحيه هاي بعدي آن مصوب 11ماده  11بند  
 O 1381قانون تجميع عوارض مصوب  4ماده 1تبصره 

  O1381قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  43ماده1تبصره 
 

  2330قانون شهرداری مصوب 

 در وظايف انجمن شهر : -54ماده 

 ض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آنتصويب لوايح برقراري يا الغاء عوار – 8بند 
 

  2306آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري  -33ماده 
نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد ، درج و هر  و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود

 يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود. 

 

 2362قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 
 : وظايف و اختيارات شوراي اسالمي شهر - 34 ماده

بيني شده كافي نباشد شوراي شهر مي تواند با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر عوارضي متناسب با مادامي كه درآمدهاي پيش  - 1
 امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.

 

  2361قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش شي از عوارض تكافوي هزينهالف ـ در صورتيكه درآمدهاي وصولي نا - 53ماده 
 .  عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود

  1314قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران با اصالحيه هاي بعدي مصوب 

 ر وظايف شوراي اسالمي شهر :د -11ماده 

تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي  – 11بند 
 . وزارت كشور اعالم مي شود

توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور ( شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با 21/8/1381)اصالحي  - 11ماده 
  . تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد
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وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر  . عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت كشور قابل وصول است –تبصره 
 .  را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد نوع عوارض

 
 ) تجميع عوارض ( 1381 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،

ماه هر سال  بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن، مي ض محليوضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوار -1تبصره -4ماده 
 براي اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي گردد 

 

  2331قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 گردد :ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي -53ماده 
بليط )به  ( بهاء%4، دريايي و هوايي پنج درصـد ) زميني )به استثناءريلي(حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل  -الف

 . عنوان عوارض(
 عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مـورد معادل يك در هزار قيمت فروش  –ب 

 .1و حقوق ورودي آنهاهزار مجموع ارزش گمركي  در يك يا و )داخلي( كارخانه
به ازاء سپري شدن   عوارض موضوع بند )ب( اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال )به استثناءخودروهاي گازسوز( -تبصره

افزايش   ( عوارض موضوع بند مزبور اين ماده%133و حداكثر تا صد درصد )  (%13هر سال )تا مدت ده سال( به ميزان ساالنه ده درصد )
 يابد.مي

اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه ) صرفا موضوع بند الف و ب (  (53پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده ) -و - 51ماده 
 . ( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود%2اي معادل دو درصد )

 

 2042مصوب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها 

شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روشهاي اجرائي مناسب  – 1ماده 
 .براي اجراي طرحهاي مصوب شهري و روستايي و طرحهاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند

مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استانها و وزارت كشور آيين نامه 
 .تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

ز خدمات شهري و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي ا - 2ماده 
 .روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند

درآمد از عوارض محلي: وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي،  - الف- 1تبصره 
ون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي در

و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسالمي شهرها 
ب و ل توسط وزير كشور، تصويمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر ساو بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالع

وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعالم شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ابالغ مي شود . 
بود. عوارض ابالغي بايد مطابق ضوابط ذيل با اصالحات و الحاقات بعدي خواهد  1312/ 2/ 1قانون مجازات اسالمي مصوب ( 11ماده )
 :باشد

                                                 
 .11/4/1342اصالحي مصوب  – 1
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تناسب وضع عوارض با توجه به شرايط محلي و دسته بندي شهرداريها اعم از كالنشهرها )شهرهاي باالي يك ميليون نفر(، ساير  - 1
 شهرها و روستاها

 يبرنامه ريزي در جهت وضع عوارض بر بهره برداري به جاي وضع عوارض بر سرمايه گذار - 2

 عدم اخذ عوارض مضاعف - 3

 .ممنوعيت دريافت بهاي خدمت و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد - 5

 عدم اجحاف و تبعيض در اخذ عوارض بويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي - 4

ناتوان از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني  توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافيت ها يا تخفيف براي گروههاي - 1
 )ره( و سازمان بهزيستي كشور

 1311/ 12/ 3قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ( 15مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قيمتهاي معامالتي موضوع ماده ) - 1
 .با اصالحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي آن مي باشد

 .ر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل به ميزان تورم اعالمي مراجع ذيصالح مي باشدحداكث - 8

بهاي خدمات دريافتي توسط شهرداري ها و دهياري ها منحصر در عناويني است كه در دستورالعمل موضوع صدر اين تبصره به تصويب  - 1
 .وزير كشور رسيده است

ازمان ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري ها و يا دهياري ها در چهارچوب كارمزدي است كه شهرداري، س :بهاي خدمات - ب
 .قوانين و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقيم، وصول مي كنند

چنانچه اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي مصوب مراجع ذي صالح مستلزم جابجايي تأسيسات از جمله برق، آب و گاز  - 2تبصره 
د بدون دريافت وجه توسط دستگاههاي اجرائي انجام پذيرد. شهرداري ها و دهياري ها از پرداخت هزينه روشنايي معابر، ميادين و باشد، باي

 .بوستانها معاف مي باشند

 منشهرداري ها و دهياري ها موظفند كليه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان به – 3تبصره 
ماه براي اجراء در سال بعد به اطالع عموم برسانند. وزارت كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني 

 .مي باشد

ش ارزبرقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي و توليدي و نيز ارائه خدماتي كه در قانون ماليات بر  - 5تبصره 
افزوده و ساير قوانين، تكليف ماليات و عوارض آنها تعيين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود 
سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط 

 .مي و ساير مراجع ممنوع مي باشدشوراهاي اسال

با اصالحات و  1381/ 2/ 11قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ( 43ماده )( 1از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، تبصره ) - 4تبصره 
 .الحاقات بعدي نسخ مي گردد

با اصالحات و الحاقات بعدي به ميزان  1351/ 1/ 1قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ( 2نرخ عوارض نوسازي موضوع ماده ) - 3ماده 
 .قانون مالياتهاي مستقيم تعيين مي گردد( 15ماده )( 3( ارزش معامالتي آخرين تقويم موضوع صدر و تبصره )% 2/ 4دو و نيم درصد) 

وق داخت عوارض نوسازي معمؤدياني كه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون ظرف يك سال نسبت به تعيين تكليف نحوه پر - تبصره
 .خود اقدام نمايند، مشمول بخشودگي جرائم عوارض مي شوند
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سهم ( % 13نيروي انتظامي موظف است عالوه بر تعرفه صدور و تمديد گذرنامه و گواهينامه رانندگي نسبت به دريافت ده درصد ) - 5ماده 
انه داري كل كشور اقدام كند تا وزارت مزبور بر اساس ميزان وصولي شهرداري ها و واريز آن به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خز

 .هر شهر به آن شهرداري پرداخت نمايد

با اصالحات و  1381/ 12/ 8قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ( 23خزانه داري كل كشور موظف است از محل ماده ) - 4ماده 
هاي كشور را به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور و سهم  الحاقات بعدي، هر ماه سهم شهرداري ها و دهياري

ساير ذي نفعان را به حساب درآمد عمومي واريز كند. وزارت كشور موظف است جرائم وصولي هر استان را ميان شهرداري ها و دهياري 
 .بعد به حساب آنان واريز نمايدهاي همان استان و بر اساس شاخص جمعيت، توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه 

به آن الحاق ( 3آن به شرح زير اصالح و يك تبصره به عنوان تبصره )( 2قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره )( 14ماده )-  1ماده 
 :ميگردد

 حاشيه اي خودرو با هماهنگيشهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف  - 14ماده  -
پليس راهور، از ابزارهاي الزم از قبيل ايست سنج )پاركومتر( يا كارت توقف )كارت پارك( استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن 

انوني، راحل قرا شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد )ترافيك( معابر تعيين مي كند، پس از طي م
 .است« توقف ممنوع»از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف 

اشخاص حقيقي و حقوقي متصدي حمل و نقل بار خودرويي درون شهري موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزينه  - 2تبصره -
اريز مي گردد تا صرف درآمد فوق به حساب شهرداري محل و( % 133ريال اقدام كنند. صد درصد )( 23333 صدور آن به ميزان بيست هزار)

مبلغ مذكور هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران  .حمل و نقل عمومي و زيرساختهاي شهري شود توسعه
 .راه اندازي سامانه ثبت اطالعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام كندقابل اصالح مي باشد. وزارت كشور موظف است نسبت به 

شهرداري هاي شهرهاي باالي پانصدهزار نفر جمعيت و مراكز استانها مي توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده هاي  - 3تبصره -
ر و با رعايت مصوبات شوراي هماهنگي طرح ترافيك و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشو

 .ترافيك استانها )در تهران شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران( مطابق با قوانين و مقررات با تأييد وزير كشور وصول نمايند

 :شوداصالح و يك تبصره به آن الحاق ميمستقيم به شرح ذيل  مالياتهاي قانون (283) ماده–1ماده 

از كل درآمدهاي حاصل از اين قانون را به حساب تمركز ( % 1سازمان امور مالياتي كشور موظف است معادل يك درصد ) – 283ماده -
. وزارت كشور موظف است وجوه مذكور را براي كمك به اجراي طرحهاي شهري  وجوه وزارت كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند

 13پرداخت تسهيالت ميان شهرداري هاي زير دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت )هفتاد درصد ) و روستايي با اولويت حمل و نقل عمومي و
شهرهاي پنجاه تا دويست و پنجاه ( % 33هاي شهرستان هاي مربوطه و سي درصد ) شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري( %

ورالعملي كه به وسيله وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استانها ، مطابق با دست هزار نفر جمعيت و دهياري هاي شهرستانهاي مربوط(
 .، هزينه نمايد ، تهيه و توسط وزير كشور ابالغ مي گردد ظرف شش ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون

 ، شهري و خدماتي ر امور عموميماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداريها كه به موجب قانون براي انجام وظايف ذاتي شهرداري د
 .، با نرخ صفر محاسبه مي شود متعلق به شهرداري است آن سرمايه( %133صد ) در تشكيل شده اند و صد

متمركز  «، در صندوقي تحت عنوان صندوق توسعه شهري و روستايي كليه بازپرداخت هاي مربوط به تسهيالت موضوع اين ماده -تبصره -
، صرف ارائه تسهيالت به طرحهاي اولويت دار گردد.  اختصاصي توسط وزارت كشور و با همكاري شوراي عالي استان هامي شود تا به طور 

اساسنامه اين صندوق ظرف شش ماه پس از ابالغ اين قانون به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي 
. هزينه هاي ايجاد و پشتيباني صندوق توسعه شهري و روستايي از محل  يران خواهد رسيدجمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وز

 .منابع اين ماده تأمين مي گردد

قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماليات نقل و انتقال قطعي امالك و انتقال حق ( 41مالكين موظفند هنگام پرداخت ماليات ماده ) - 8ماده 
 .به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل واريز نمايند( % 1و يك درصد )( % 2صد )واگذاري به ترتيب دو در
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افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور و ساير افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذكور  - تبصره
ص افراد موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها است، معاف هستند. آيين نامه اجرائي اين تبصره كه شامل نحوه تشخي

 توسط وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري كميته امداد امام خميني )ره( تدوين مي
 .هيأت وزيران مي رسدشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به تصويب 

با اصالحات و الحاقات بعدي و  1381/ 1/ 8قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ( 4كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) - 1ماده 
با اصالحات و الحاقات بعدي و نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران  1311/ 1/ 1قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( 4ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدي(، مكلفند  1382/ 12/ 23قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب ( 2ه ))موضوع ماد
عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري هاي موضوع اين قانون را همه ساله حداكثر تا پايان سال مالي به حساب شهرداري يا 

 .رئيس دستگاه مربوط، مسؤول حسن اجراي اين ماده مي باشند دهياري مربوط واريز كنند. ذي حساب و

پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابالغ، موجب تعلق جريمه اي )در هنگام  - 13ماده 
 .خواهدبود( % 25بيست و چهار درصد ) به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان( % 2وصول( و به ميزان دو درصد )

قانون ( 11اختالف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و سازمانهاي وابسته به آن مشمول ماده ) - 1تبصره 
 .با اصالحات و الحاقات بعدي مي باشد 1335/ 5/ 11شهرداري مصوب 

 333رداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد )در صورتي كه مطالبات قطعي شده شه - 2تبصره 
( ريال باشد، پس از طي مراحل قانوني مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء بوده و طبق مقررات 1/ 333/ 333/

راي مطالبات متناسب با نرخ تورم اعالمي توسط بانك مركزي مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي عمل مي شود. ميزان تعيين شده ب
 .جمهوري اسالمي ايران همه ساله افزايش مي يابد

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش ميزان درآمد وصولي و توزيع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداري ها و دهياري  - 11ماده 
دهياري ها( را در مقاطع زماني سه ماهه به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها، اقتصادي ها )به تفكيك هريك از شهرداري ها و 

 .و عمران مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي استان ها و وزارت كشور اعالم نمايد

راضي نيز تغيير كاربري ا شهرداري ها براي صدور پروانه ساختماني موظف به رعايت طرح تفصيلي شهرها بوده و فروش تراكم و - 11ماده 
 12/ 22قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ( 4بر خالف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده )

قانون ( 11با اصالحات و الحاقات بعدي مجاز است. متخلفان از مفاد اين ماده مشمول مجازات تعزيري درجه هفت موضوع ماده ) 1341/
 .ات اسالمي بجز حبس و شالق مي شوندمجاز

 

   منابع درآمدی شهرداریها :
O ناشي از عوارض عمومي )درآمدهاي مستمر( درآمدهاي 
 O درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 
 O  بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي 
 O درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري 

  O سازمان هاي دولتيكمك هاي اهدايي دولت و 
 Oاعانات و هدايا و دارائيها 
 Oساير منابع تأمين اعتبار 
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 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :
 قانون شهرداري :

رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و  -11ماده 
هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات . بدهي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي استع ميانجمن شهر ارجا
باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و ، به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي اسناد الزم االجرا

ي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاط
 نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.تعيين مي

راني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عم -133ماده 
 شهرداري پروانه اخذ نمايند. 

هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در تواند از عمليات ساختماني ساختمانشهرداري مي
 زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد. 

د مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه در موار -1تبصره 
هائي ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون

خاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر مركب از نماينده وزارت كشور به انت
نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم ميبه انتخاب انجمن مطرح مي

را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت  دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع
كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد مي

ر غير اين ، د را در كميسيون مذكور مطرح نمايد كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوعپروانه جلوگيري مي
 .  صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد

 .  نمايددر صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي
. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده  مالك ابالغ كندشهرداري مكلف است تصميم مزبور را به 

 . 2و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود
تواند حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در  -2تبصره 

ه بن هاي فرعي و يا كوچهاي اصلي يا خياباندر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني )در بر خيابان
تعيين  ، مان از نظر مصالح مصرفي باشداي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختباز يا بن بست( رأي به اخذ جريمه

و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. )جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي 
جدداً داري مكلف است مساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد( در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهر

پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد 
 .3نمود

سيون نعتي و اداري كميدر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و ص -3تبصره 
عي و يا هاي فرهاي اصلي يا خيابانتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني )در بر خيابانمي

 صرفي باشدم اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالحكوچه بن باز يا بن بست( رأي به اخذ جريمه
، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد )جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش 

 يمعامالتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد( در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهردار
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مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي 
 .5تخريب اقدام خواهد نمود

 ازي رعايتدر مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرس -5تبصره 
تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك شده باشد كميسيون مي

،  فع، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذين ، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد پنجم ارزش سرقفلي ساختمان
عمل  3و  2هاي . اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد بالمانع

 . 4خواهد شد
تواند با توجه به موقعيت قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون مي در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير -4تبصره 
اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه محلي

باشد( شهرداري مكلف متر مربع مي 24، صادر نمايد )مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش  متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد
 .1باشدده و صدور برگ پايان ساختمان ميبه اخذ جريمه تعيين ش

هاي مصوب رعايت ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح در مورد تجاوز به معابر شهر -1تبصره 
ه داري مكلف است از ادامبرهاي اصالحي را بنمايند. در صورتي كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهر

هداشتي ، عدم رعايت اصول فني و ب عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا
 .1هاي ماده صد استو شهرسازي در ساختمان رسيدگي در صالحيت كميسيون

باق گردد از لحاظ انطبه عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت -1تبصره 
ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه
ر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به شهرداري اعالم نكند و . هر گاه مهندس ناظ پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند

موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري 
ماه  1ي حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختمان

تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد 
اشتغال درج و در يكي از به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه 

. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده  گرددجرائد كثيراالنتشار اعالم مي
ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري  1كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 

ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند دداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانخو
شود و در و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي

 ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.  صورتي كه عمل
ات تواند با استفاده از مأموران اجرائيدر مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي

 .8انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايدخود و در صورت لزوم مأموران 
هي هاي ناتمام گواها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختماندفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان -8تبصره 

 راتب را در سند قيد نمايند. عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و م
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( معامله انجام گرفته و از 25/11/1344ها )تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري 1هائي كه قبل از تصويب قانون در مورد ساختمان
نبوده  تمان الزامييد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساخ

 باشد. و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع مي
هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك در مورد ساختمان

باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بالمانع  و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر
 .1باشدمي

ماده صد قانون  1هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ساختمان -1تبصره 
 . 13باشندشهرداري معاف مي

كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأي ظرف در مورد آراء صادره از  -13تبصره 
مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از 

 .11رأي اين كميسيون قطعي است اند.افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته
. و  آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست -11تبصره 

 .12اين ارزش معامالتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود
 

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور :
ي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شوراهاي اسالم -115ماده 

 شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد :
طقه با ، صنعتي متناسب با كاربريهاي مسكوني همان من ، اداري كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي تجاري –الف 

توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره برداري از واحدهاي احداثي اين كاربريها 
 و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و امالك ، ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري.

، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم  ، نگهداري مومي و شهريتعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه هاي خدمات ع -ب
 ، عمران شهري و حمل و نقل. دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه

 تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر امالك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات. -ج
 و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها. ، بهاي خدمات تعيين ضمانت اجرايي براي وصول عوارض -د

 افزايش تراكم زمينهاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمينهاي غير مشجر با سطح اشغال بيشتر. -هـ
 . تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه كرد شهرداري -و
هزينه كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت برون سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت  -ز

 . پرداخت هر گونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرايي
 : تعاريف
 ها توسط وزارت كشور تهيه و تنظيم گرديده استنامه مالي شهرداريآيين  33عبارتست از دستورالعملي كه به استناد ماده  : عوارضتعرفه 

. 
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 P منظور از : P 15، ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده  يا قيمت منطقه اي 
 باشدمي ارزش معامالتي مصوب شوراهاي اسالمي شهر مالك عمل ، و در صورت عدم دسترسي به ارزش دارايي هاي مستقيمقانون ماليات

 . 
K گردد.تعيين مياسالمي شهر  با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شورايهاي مختلف در تعرفهي است كه : ضريب 

هاي ، آشپزخانه و سرويس شود و شامل اتاق: عبارت است از ساختماني كه براي سكونت افراد و يا خانواده ساخته مي يك واحد مسكوني
 باشد . الزم مي

شوراي عالي شهرسازي و معماري درخصوص طرح  13/3/1381مصوبه مورخ ته در اين دستورالعمل براساس تعاريف و اصطالحات بكار رف
 . باشدمي هاي شهرتدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري

 

 :  توجه

  : های عوارضی سال بایستی رعایت شودموارد ذیل در کلیه تعرفه

  مربوطه باالترين قيمت منطقه اي بر ملك مشرف به معبر مالك عمل چنانچه ملكي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض
خواهد بود همچنين در صورتي كه ملكي در ميدان يا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه 

 گردد محاسبه خواهد شد.خياباني كه از ميدان يا فلكه منشعب مي

 عوارض را تعيين نمايد رداري حداقل تعرفه مبناي محاسبهبا پيشنهاد شه تواند در موارد خاصشوراي شهر مي . 

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  3/2/84مورخ  58و همچنين دادنامه شماره  24/11/83مورخ  481با توجه به دادنامه شماره
 . به خواهد شد، عوارض متعلقه به نرخ روز محاس پس از وصول جرائم ساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف

 قانون شهرداري  11، كميسيون موضوع ماده  و بهاي خدمات گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارضمرجع رفع هر
 . است

  در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول استموضوع اين تعرفه عوارض . 

 هايي ( و يا معافيت11/2/81ات بر ارزش افزوده مصوب پس از تصويب قانون مالي(هاي مصوب معافيت قوانين و مقررات مربوط به
قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در  181ذيل ماده  تبصره گردد با رعايتبيني ميكه در قوانين بودجه سنواتي پيش

 هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتي نخواهند بود.

 

  این تعرفه در شده برده بکار عبارات یا ها واژه از برخی تعاریف  
وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، عوارض محلي :  - 1

 ستايي و دارايي هاي غيرمنقولتبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و رو
مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسالمي شهرها و بخشها پس از تأييد 

وضع د . شو ابالغ ميل توسط وزير كشور، تصويب و شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سا
قانون ( 11هرگونه عوارض به غير از موارد اعالم شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده )

 با اصالحات و الحاقات بعدي خواهد بود.  1312/ 2/ 1مجازات اسالمي مصوب 

عوارض ملي : به كليه عوارضي اطالق مي شود كه مرجع برقراري آن شوراي اسالمي شهر نبوده و قانونگذار صالحيت برقراري آن را  - 2
 تعيين نموده است. 

  و ...133عوارض ناپايدار : مانند عوارض مازاد بر تراكم  مجاز / جرائم ناشي از آراء قطعي كميسيون ماده - 3

درصد بليط مسافر / صدور پروانه ساختماني/ كسب و پيشه ، حرف و 4نند عوارض ملي/ نوسازي يا سطح شهر /خودرو/ عوارض پايدار : ما
  مشاغل خاص و ...

 و ، آشپزخانه اتاق شامل و شود مي ساخته خانواده يا و سكونت افراد براي كه ساختمانهايي كليه از است عبارت : مسكوني واحد -5
 . باشد هاي الزمسرويس
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 كسب استفاده بمنظور شهرداريها قانون 44 ماده 25 ذيل بند تبصره برابر كه ساختمانهايي كليه از است عبارت : خدماتي-تجاري واحد -4

 فعاليت تجارت قانون تابع واحدهاي يا صنفي و نظام قانون پوشش تحت صنفي واحدهاي آنها در يا و گرديده تجارت احداث و پيشه و

 . باشد داشته

 واحد تعرفه اين در هستند ماليات پرداخت مشمول شوند و مي اداره بازرگاني اصول با كه اسالمي انقالب نهادهاي و دولتي مؤسسات

 . محسوب ميشود تجاري

 مي احداث توليدي و صنعتي كارگاههاي ايجاد يا و استفاده صنعتي بمنظور كه ساختمانهايي كليه از است عبارت : صنعتي واحد -1

 .گيرد( مي قرار قسمت اين در ، نگردد تعريف تجاري اگرمشمول شهري تأسيسات و خدماتي , جهانگردي  ,شود.)صنعت توريسم

 3 و 2 و 1 بندهاي تعريف شمول از كه ساختمانهايي انقالب اسالمي نهادهاي و دولتي ساختمانهاي كليه از است عبارت : اداري واحد -1
 گيرد. قرارمي اداري واحد در رديف باشد خارج

 عالي آموزش وزارت و پرورش و آموزش سازمان تأييديه با كاربري آموزشي در كه ساختمانهايي كليه از است عبارت : آموزشي واحد -8

 حوزه ، دانشگاهها ، دبيرستانها ، ، مدارس راهنمايي دبستانها ، كودكستانها از اعم(  آموزشي مدارس كليه ، كودك مهد منظوراحداث به

 .گيرد مي قرار برداري بهره مورد و احداث آموزشي( مراكز ساير و علميه
 و بهداشت سازمان تأييد با درماني( بهداشتي،(مربوطه  كه دركاربري ساختمانهائي كليه از است عبارت : درماني و بهداشتي مراكز -1

،  ، آزمايشگاهها بهداشتي ، مراكز ، درمانگاهها بيمارستانها ، بهداشت ، خانه بهزيستي ، تأسيسات عمومي حمام احداث به منظور درمان
 .گيرد مي قرار برداري مورد بهره و احداث ... ودامپزشكي ها 

 برداري بهره ومورد احداث بدني تربيت سازمان با تأييد كاربري مربوطه در كه تربيتي و ورزشي اماكن از است عبارت : ورزشي اماكن -13

 .گيرد مي قرار

،  ، گاز برق ، پست ترانسفورماتور ، پست مانند آب تجهيزات شهري و تأسيسات از است عبارت : شهري و تجهيزات تأسيسات -11
 . گردد مي احداث شهروندان رفاه عمومي جهت ...و  مخابرات

 ، اجتماعات سالن ، كتابخانه ، ها موزه قبيل از كاربري مربوطه در كه ساختمانهائي از است عبارت : فرهنگي و تاريخي اماكن -12
 . گيرد مي قرار برداري بهره مورد و ، احداث ، تئاتر سينما سالن ( ... و هنري فرهنگي،(  نمايشگاهها

13 -( : (P  منظور از P ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان امور اقتصادي و دارايي در اجراي  يا قيمت منطقه اي ،
ارزش معامالتي مصوب شوراهاي اسالمي شهر مالك  ، و در صورت عدم دسترسي به ارزش دارايي  هاي مستقيمقانون ماليات 15ماده 
 باشد. مي عمل

 اسالمي شوراي مجلس 1311 اسفند مصوب مستقيم قانون مالياتهاي 15 ماده  )ج( بند موضوع ساختمان قيمت : ساختمان قيمت -15

 . شود مي گفته نيز قيمت ساختمان بطوراختصار كه گردد مي ابالغ و تعيين امالك تقويم توسط كميسيون كه

 صورت به آن طبقات و گيرد قرار برداري بهره مورد عنوان تجاري به فقط كه شود مي اطالق ساختمانهايي به : متمركز تجاري -14

 .... و بازار محدوده در هاي واقع مغازه ، پاساژها مانند شود نمي واقع استفاده مورد تجاري غير كاربري يا مسكوني

 بصورت مابقي و پاركينگ عنوان به ساختمان كل درصد مساحت پنجاه حداقل كه گردد مي اطالق كاربري اي به : تجاري پاركينگ -11

 شود. واقع برداري مورد بهره تجاري

متر ) عمق تعيين شده در طرح تفضيلي ( اجازه  8الي  1تجاري نواري : به امالكي گفته مي شود كه فقط در طبقه همكف به عمق  -11
متر پيش  8احداث مغازه دارند و در طبقات حق ايجاد مسكوني يا دفاتر تجاري ) در خارج از عمق در تغيير كاربري نوار تجاري حداكثر عمق 

 بيني گردد ( دارد.
بايست با استفاده از جدول ضريب تغيير كربري  عرصه ملك به تبصره : در صورتيكه كاربري ملك غير از تجاي نواري باشد ابتدا مي 

 . عمل شود 11كاربري تجاري نواري تغيير يافته و سپس در صورتي كه نياز به افزايش عمق تجاري باشد برابر مفاد بند 
يك مجموعه مورد استفاده مجتمع هاي مختلط : به مجموعه هائي گفته مي شود كه داراي كاربريهاي متفاوت و بصورت همزمان در  – 18

 . قرار گيرند
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 233اصل  موضوع کمیسیون 3/24/31 -ک231011/02230شماره  نامه تصویب موضوع معافیت

 اساسی قانون

 %24جانبازان  ، اساسي قانون 138اصل  موضوع كميسيون 8/13/81 -ك182544/51135شماره  نامه تصويب 2ماده  2تبصره  ستناد با
 و شهرداري عوارض و گاز ، برق ، آب انشعاب هزينه هاي كليه پرداخت والدين( از و فرزندان  )همسر شهداء خانواده ، ، آزادگان باالتر و

مربع )تراكم ساخت و زيربنا( و پذيره تجاري تا بيست متر مربع براي يك بار  و بيست متر يكصد تا پروانه مسكوني صدور هاي هزينه
 هر با سهم واحد هر متراژ كه صورتي در است. اقدام مالك مذكور سقف تا فرد سهم هر مسكوني هاي مجتمع در و باشند مي معاف

 مذكور عوارض و ها هزينه پرداخت مشمول مربع يكصد و بيست متر بر مازاد " صرفا باشد مربع متر و بيست  يكصد از بيش شرايط واحد

 . باشد مي

 

پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی و عوارض مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از  معافیت

 شهرداری

از  سازمان بهزيستي ( قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و83( بند )چ( ماده )2در اجراي جزء )
واحدهاي  هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برايپرداخت هزينه

 .مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي يكبار معافند

 

 آرای دیوان عدالت اداری
بطال مصوبه شورای اسالمی شاهین شهر در خصوص تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض کسب و پیشه و حق ا : موضوع

 برداری دفاتر مشاور حقوقی و وکالی دادگستریبهره

 2314خرداد  34دوشنبه  : رأیتاریخ 

 230 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
: آقاي يدا...  . شاكي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي 135:  شماره دادنامه 81/321:  كالسه پرونده 33/3/1313:  تاريخ

: ابطال مصوبه شوراي اسالمي شاهين شهر در خصوص تعرفه  خواسته. موضوع شكايت و  طاهري و غيره با وكالت آقاي حيدرعلي عارفيان
: وكيل شكات به  . گردشكار برداري دفاتر مشاور حقوقي و وكالي دادگستريعوارض محلي با عنوان عوارض كسب و پيشه و حق بهره

ه عنوان عوارض كسب و پيشه ، ابطال مصوبه شوراي اسالمي شاهين شهر در خصوص تعرفه عوارض محلي ب موجب دادخواست تقديمي
شهر  شهرداري شاهين ":  برداري دفاتر مشاور حقوقي و وكالي دادگستري را خواستار و در تبيين خواسته اشعار داشته است كهو حق بهره

تصويب مصوبه( لغايت ) 1382اي به وكالي دادگستري شاهين شهر اعالم داشته كه بابت عوارض كسب و پيشه بعد از سال با ابالغ نامه
بايست مبلغي پرداخت نماييم در صورتي كه مصوبه شوراي اسالمي شاهين شهر در خصوص تصويب عوارض محلي در اين مي 1388

، نظر به اينكه شغل وكالت  كه مقرر داشته 23/1/1314مورخ  131رأي وحدت رويه شماره  -1:  باشد چرا كهخصوص خالف قانون مي
نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرايي از موكلين و تنظيم امور نون خاص بوده و طبق آييندادگستري تابع قا

قانون  2شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچ يك از مشاغل احصاء شده در ماده وكالتي كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي
قانون نظام صنفي از شمول مقررات نظام صنفي مستثني  2تن مقررات خاص به موجب تبصره يك ماده تجارت نبوده و به لحاظ داش

توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت دانست بلكه مشمول باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نميمي
و  1333ماده يك اليحه قانون استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب  -2باشد. عمومات قانون مدني و تابع قانون و مقررات خاص مي

اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي و كالً جزء مشاغل تجاري ، موسسه ، كانون وكالي دادگستري اصالحات بعدي كه مقرر داشته
 -3باشد. وابستگي به امور مشاغل مي قانون تجارت محسوب نشده و موسسه و سازماني مستقل و فاقد هرگونه 2و تاجر موضوع ماده 

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C&o=on
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ها كه مقرر داشته داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفاتر اسناد رسمي و قانون شهرداري 44ماده  25مطلب ديگر اينكه به موجب ذيل بند 
شود كه خود دليل نميازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسين وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب 

قانون تجميع عوارض، شهرداري حقي نسبت به  2و  1مواد  -5باشد. ديگري بر غيرقانوني بودن مصوبه شوراي اسالمي شاهين شهر مي
دريافت عوارض با عنوان عوارض كسب و پيشه از دفاتر وكالي دادگستري نداشته و ندارد و صرفاً شهرداري نسبت به اشخاص و صنايعي 

واند عوارض از قبيل آاليندگي، حق پيمانكار و غيره دريافت نمايد و دريافت عوارض كسب و پيشه از وكالي دادگستري كه هيچ تمي
ارتباطي به اين امور نداشته جاي بسي تعجب و تعمق را دارد. فلذا با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه دفاتر وكالت دادگستري شغل 

ي محسوب نشده و تابع قانون امور صنفي نبوده بلكه تابع قانون وكالت كه قانون خاص بوده و توجهاً به اينكه تجاري و به اصالح كاسب
تواند بدون اينكه محلي به عنوان دفتر وكالت شغل وكالت دادگستري قائم به شخص بوده نه به محل آن ،گويا يك وكيل دادگستري مي

وب انجام دهد با اين وصف دريافت عوارض تحت عنوان عوارض كسب و پيشه يا هر عنوان حرفه خود را به نحو مطل داشته باشد شغل و
اي درصدي ديگر از وكالي دادگستري خالف قانون و مقتضيات حاكم بوده ، جالب توجه اينكه وكالي دادگستري براي اخذ هر پرونده

ه خود هر ساله درصدي از درآمد نيز به موسسه خود كه مستقل ماليات پرداخت نمايند ك بايست به عنوان حق كانون ، صندوق تعاون ومي
باشد مبالغي باشد كه بخواهند با اين عنوان كه وكيل دادگستري مينمايد و اين روا و به حق نمياي ندارد پرداخت ميو هيچ وابستگي به قوه

اهين شهر در خصوص تعرفه عوارض محلي در را تحت عناوين مختلف دريافت نمايند. لذا تقاضاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي ش
مصوب  11/1554وكد شماره  1381مصوب سال  13/1528و  1151و كدهاي  1382مصوب سال  4/551و  413، 111، 512، 511كدهاي

، 21/1/1381مورخ  52324عنه به موجب اليحه دفاعيه شماره مشتكي "برداري را دارد.تحت عنوان كسب و پيشه و حق بهره 1388سال 
در خصوص شكايت آقاي يدا... طاهري با وكالت  13/4/1381مورخ  81/321.ع احتراماً عطف به نامه شماره ه ":  اشعار داشته است كه

آقاي حيدرعلي عارفيان به طرفيت اين شهرداري به خواسته ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهر شاهين شهر در مقدمه به استحضار اعضاي 
، تعرفه ضميمه دادخواست شاكي تاكنون به هيچ وجه مورد مطالبه اين شهرداري قرار نگرفته زيرا تعرفه مذكور مصوب  رساندآن هيأت مي

هاي استنادي اين شهرداري نيز قيد گرديده تعرفه 8/2/1381مورخ  5315بوده در صورتي كه همان طور كه در نامه شماره  88سال 
باشد كه شاكي با طرح اين موضوع مصادره به مطلوب نموده و سعي در انحراف مسير مي 82و  18هاي موردمطالبه عوارض مصوب سال

هاي ديگر بدين وسيله مطالب و موارد ذيل الذكر را در پاسخ به موارد مطروحه دادخواست ارسالي دادرسي را دارد. ضمناً در خصوص تعرفه
دارد اوالً: صرف آوردن نام واحدي در ليست عوارض كسب و پيشه خواهان اشعار ميدر پاسخ بند اول و دوم دادخواست  -1:  دارداعالم مي

باشد. ثانياً: اين شهرداري صرف نظر از قانون نظام صنفي تنها به دليل وفور تعداد فعاالن به منزله تبعيت آن واحد از قانون نظام صنفي نمي
خود مبادرت به تهيه و تدوين عوارض كلي تحت عنوان عوارض كسب و پيشه  ، اداري و خدماتي واقع در حريم قانوني ، تجاري بازرگاني

باشند و اين امر تنها براي سهولت ها از مشاغل تابع قانون نظام صنفي و ديگر مشاغلي كه تابع قوانين خاص هستند مينموده كه اين تعرفه
دفاتر  وكالء، دفاتر نظام مهندسي،»تصور فعاليت اين مشاغل بندي عوارض هاي گوناگون شهرداري صورت پذيرفته است نه تلقي يا طبقه

تحت قانون نظام صنفي و اين شهرداري هرگز اين گونه واحدها را به عنوان واحدهاي تحت قانون نظام صنفي قرار نداده و « اسناد رسمي
ه ، ب اغلي ديگر نيزكه داراي مقررات خاص هستند، مش غير از مشاغل قانون نظام صنفي به هيچ وجه اعتقادي هم به آن ندارد، بنابراين به

باشند. هاي گوناگون به شهر مشمول پرداخت عوارض با عنوان كسب و پيشه ميلحاظ استفاده از خدمات خاص شهرداري و تحميل عارضه
اره ن اقدامات شهرداري با رأي شمبدين وصف مبناء مطالبه عوارض ، فعاليت بازرگاني اين واحدها بوده نه قوانين خاص و عام آنها ، بنابراي

: تبصره  داردهيأت عمومي ديوان تعارضي ندارد. در پاسخ به بندهاي سوم و چهارم دادخواست خواهان معروض مي 23/1/1314مورخ 131
به شرط  هاها در خصوص معافيت آن مشاغل از عوارض تغييركاربري از مسكوني به ديگر كاربريقانون شهرداري 44ماده  25ذيل بند 

استفاده توسط مالك بوده كه ارتباطي با عوارض مورد مناقشه ندارد و شهرداري نيز درخواست عوارض تغيير كاربري نداشته است ليكن 
نمايد كه حاكي الذكر جلب ميجهت صحت اين اظهارات نظرتان را بـه تصوير گردشكار رأي صادره از طرف آن هيأت در خصوص بند فوق

دارد با توجه به ماده پنج و تبصره يك آن باشد. و در مورد قانون تجميع عوارض اعالم ميستندات شاكي از عداد داليل مياز خارج بودن م
،  ، شوراهاي اسالمي شهر صالحيت وضع هرگونه عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده 43ماده  1قانون و متعاقب آن مستند به تبصره 

در قوانين مذكور تكليف ماليات و عوارض آن مشخص شده است را دارند و شوراهاي اسالمي شهر شاهين به جز آن دسته از خدماتي كه 
آراي  -3شهر براساس همان قوانين نسبت به تصويب و سپس تاييد وزارت كشور و اعالن عمومي عوارض مورد اشاره اقدام نموده است. 
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، 1/1/1381مورخ  11311روزنامه رسمي شماره  2و  1هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتشر شده در صفحات  111و  111و  114شماره 
ربط نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند عالوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه از مراجع ذي

هيأت  "ر دفاتر وكالت است كه بايد با پرداخت عوارض شهرداري از كانون وكال پروانه بگيرند.اقدام نمايند كه يكي از مصاديق آراي مذكو
البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ، مستشاران و دادرسان علي عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا
 نمايد.دور رأي ميانجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه ص

 رأی هیأت عمومی

، 1/3/1314، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشكيالت 11ماده  11نظربه اينكه مطابق بند 
شوراي  ازجمله وظايفتصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  4باشد و مستفاد از تبصره يك ماده اسالمي شهر مي
 يجمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي واردات

،  باشند، شوراهاي اسالمي شهر مجاز به وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عـوارض محلي مي22/13/1381مصوب 
بنابراين مصوبـه شوراي اسالمي شاهين شهر بـر تعيين عـوارض محلي دفـاتر مشاور حقوقي و وكالي دادگستري خالف قانون و خارج از 

 باشد./ رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظريشخيص نگرديد و قابل ابطال نميحدود اختيارات مرجع وضع ت

 
شورای اسالمی شهر شادگان در خصوص دریافت عوارض  1/22/2336-233مصوبه شماره  00-01-06ابطال ردیفهای  : موضوع

 ، عمومی و مطب دندان پزشکان کسب از مطب پزشکان متخصص

 2314دی  16دوشنبه  : تاریخ رأی

 060 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
:  . شاكي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي 81/224:  كالسه پرونده 21/13/1313:  تاريخ دادنامه 515:  شماره دادنامه

 2/11/1381-188مصوبه شماره  55-54-51: ابطال رديفهاي  آقاي رضا سلمان زاده به وكالت از موكالن خود موضوع شكايت و خواسته
شوراي اسالمي شهر شادگان در خصوص دريافت عوارض كسب از مطب پزشكان متخصص، عمومي و مطب دندان پزشكان گردش كار: 

دگان براي شوراي اسالمي شهر شا 2/11/1381-188مصوبۀ شماره  55-54-51، ابطال رديفهاي  وكيل شاكيان به موجب دادخواستي
دريافت عوارض كسب از مطب پزشكان متخصص، مطب پزشكان عمومي و مطب دندان پزشكان را خواستار شده است و مصوبۀ مذكور را 

و  1/1/1318، روستا، بخش و شهرك مصوب  نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهرآيين 3مغاير با ماده 
، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري  صالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادياحكام مقرر در قانون ا

ذكر كرده است، عالوه  22/13/1381و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 
-411با التفات نظر به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره  -1 ":  كه ، شاكي توضيح داده است بر مراتب فوق

اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد  ) داردكه بيان مي 15/1/1311
مع ذلك به دليل  (ا حق كسب و پيشه يا تجارت به آن تعلق گيردشود ت، محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نمي شوداستفاده واقع مي

تصريح رأي وحدت رويه موصوف كه مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع 
با  -2محل كسب وضع كند. شود تا شوراي شهر شادگان بر مطبهاي مذكور عوارض شود محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نميمي

و حسب رويه موجود از حق ويزيت پزشكان سازمان  11/1/1385هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ  381مد نظر قرار دادن رأي شماره 
شود و همچنين از كل حق ويزيت كسر و بابت عوارض به حساب شهرداري محل واريز مي %3تامين اجتماعي و خدمات درماني به مآخذ 

شود بنابراين نظر به مراتب معنونه از كل حق ويزيت نيز كسر و بابت ماليات به حساب سازمان اقتصادي امور مالياتي واريز مي %2به مآخذ 
و همچنين قانون تامين اجتماعي كه  15/1/1311-411و مستندات ياد شده مصوبه شوراي شهر شادگان خالف رأي وحدت رويه شماره 

به عنوان ماليات  %2به عنوان عوارض به حساب شهرداري محل پرداخت و نيز به مآخذ  %3دارد، از حق ويزيت پزشكان به مآخذ ميمقرر 
در پاسخ به شكايت ياد شده، رئيس  "هذا دستور مقتضي را صادر فرماييد.شود. بناء عليبه حساب سازمان امور اقتصادي و اداري پرداخت مي
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همان طوري كه مقامات  ":  توضيح داده است كه 23/4/1381-ش.ش.ش/213شادگان به موجب اليحه شماره شوراي اسالمي شهر 
محترم قضايي مستحضر هستند وضع عوارض شهرداري در داخل محدوده شهر در حيطه مسؤوليت قانوني شوراي اسالمي شهر، مستند به 

،  نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارضوراهاي اسالمي كشور و آييناصالحيه قانون تشكيالت وظايف و انتخابات ش 11ماده  11بند 
نامه اجرايي اخذ هرگونه عوارض قانون تجميع عوارض كسب و پيشه و خدمات شهري است كه همين آيين 4ماده  1مستند به تبصره 

 ي را قابل وصول دانسته است و مراد تصويبقانوني را از اماكن و واحدهاي صنفي توليدي و خدماتي و صنعتي و هرگونه منبع درآمد ديگر
نامه از كلماتي همچون خدماتي و هرگونه منبع درآمد شامل مطب پزشكان خواهد بود و نافي اختيارات شوراي شهر كنندگان اين آيين

بني بر تقاضاي شكايت شاكي م ":  اعالم كرده است كه 3/1/1381-8313شهردار شادگان نيز به موجب اليحه شماره  "نخواهد بود. 
رسد كه دستور موقت دال بر توقيف عمليات اجرايي و ابطال مصوبه حاصل از شوراي اسالمي شهر شادگان با مضمون عوارض، به نظر مي

نباشد. از طرف ديگر شكات محترم در بند دو شكايت خود به  11شكايت شاكي در ستون خواسته متوجه شهرداري و كميسيون ماده 
،  نامه اجرايي اخذ هرگونه عوارض را از اماكن و واحدهاي صنفي توليديي نحوه وصول عوارض اشاره داشته كه همين آييننامه اجراآيين

نامه از دانند كه مراد تصويب كنندگان اين آيين. شكات كامالً مي ، صنعتي و هرگونه منبع درآمد ديگر قابل وصول دانسته است خدماتي
كلماتي همچون خدماتي و هرگونه منبع درآمد شامل آنها خواهد بود و مطب پزشكان در مجموعه واحدهاي خدماتي و يـا ديـگر منـابع 

مشاور و مدير دفتر شهرداري  11/2/1385مـورخ  8513/8513323درآمـد گنجـانيده شـده است عـالوه بـر آن شكات بـه مكتـوب شمـاره 
نامه و يا كرده كه اوالً با احترامي كه نسبت به همكاران عزيز در شهرداري و اين كه نظر مدير دفتر و مشاور به عنوان آيينتهران استناد 

توان آن را بر ساير تواند باشد و نامه استنادي مختص منطقه تهران با توجه به ويژگيهاي آن تدوين شده است و نميبخشنامه يا قانون نمي
در حق شهرداري محكوم به پرداخت عوارض شده اند كه شركت كنندگان  11م داد. نهايتاً شكات از طريق كميسيون ماده مناطق كشور تعمي

اند كه عوارض مورد اشاره در رأي در جلسه با عنايت خداوند از توجه كافي به قانون برخوردارند جاي تعجب است كه شكات اعالم كرده
رأي عالوه بر حضور نماينده محترم پزشكان و چگونگي عوارض و عنوان به ميان آمده و حتي در  كميسيون اعالم نشده است با اين كه

شهرداري با توجه به موضوع شكايت و شرح آن نيست و با كيفيت مطرح  11رأي به آن اشاره شده است شكايت متوجه كميسيون ماده 
البدل داري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليهيأت عمومي ديوان عدالت ا "رسد. شده قابل استماع به نظر نمي

 كند.، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي
 رأی هیأت عمومی

، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشكيالت 11ماده  11با توجه به اين كه به موجب بند 
، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي 1/3/1314

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه  شود از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر بيان شده است و دروزارت كشور اعالم مي
، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه  اقتصادي

شهر در تعيين عوارض منع  ، شوراهاي اسالمي و قانون ماليات بر ارزش افزوده 22/13/1381دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 
شوراي اسالمي شهر شادگان در حد وضع عوارض در مقابل ارائه خدمات به مطب  13/1/1381مورخ  188اند، بنابراين مصوبه شماره نشده

د ديوان عالي كشور با قانون مغايرتي ندار 15/1/1311مورخ  411پزشكان متخصص و عمومي و مطب دندان پزشكان با لحاظ رأي شماره 
 و قابل ابطال نيست./ رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري

 
شورای اسالمی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیل  1/22/2333 -ش/3336/1/3عدم ابطال بند یک مصوبه شماره  : موضوع

 یک واحد به دو یا چند واحد

 2311فروردین  21دوشنبه  : تاریخ رأی

 16 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 " : : آقاي محمد انصاري نياكي به موجب دادخواستي اعالم كرده است كه : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار مرجع رسيدگي

در هشتاد و ششمين  28/1/1381 -13228/81، به استحضار مي رسانم شوراي اسالمي شهر كرج به شرح منعكس در ابالغيه شماره  احتراماً
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قانون شوراها  11ماده  21مصوبه اي را حسب درخواست شهرداري كرج مبني بر اخذ وجوهي به استناد بند  14/2/1381جلسه رسمي مورخ 
تبديل واحد اداري به  -2ريال  333/233تبديل يك واحد مسكوني به چند واحد با كسر واحد بزرگتر به ازاي هر مترمربع  -1:  در خصوص

تبديل يك واحد تجاري به چند واحد تجاري با كسر واحد  -3ريال  333/233ند واحد اداري با كسر واحد بزرگتر به ازاي هر مترمربع چ
، نظر بر اين كه در مراحل اجرايي داراي ابهامات بوده الجرم به شرح  ريال را عيناً به تصويب رسانيد 333/333بزرگتر به ازاي هر مترمربع 

 -ش/13228/4/3مديريت درآمد شهرداري شوراي اسالمي شهر كرج از مصوبه موضوع ابالعيه  1/1/1388-ش/3138امه منعكس در ن
آن ناظر به آينده در خصوص آن دسته از متقاضيان و درخواست كنندگان پروانه  2دو بند رفع ابهام به عمل آورده اند كه بند  28/1/1381

آن را به ( 1اري به دو يا چند واحد را كرده اند كه به نظر خالي از اشكال مي رسد ولي بند )تج -براي تبديل يك واحد مسكوني اداري
اشخاص نسبت داده كه قبالً پرونده تخلفاتي آنان در كميسيون ماده صد شهرداري رسيدگي شده و حكم برائت آنان صادر شده است و به 

ن در كميسيون ماده صد رسيدگي و محكوم به اخذ جريمه به هر مبلغي كه عبارت مفهوم مخالف اشخاصي كه قبالً پرونده تخلفاتي آنا
بـاشد صادر شده را شـامل نخواهنـد شد. هر چنـد اساس اين مصوبـه و رفـع ابهام آن قابليت توجيه قانوني نـداشته مجريان امور شهرداري 

ت آنان از كميسيون ماده صد صادر شده و كميسيون آنان مناطق كرج را با مشكالت عديده اي مواجه و پاسخگوي مراجعان كه حكم برائ
را از پرداخت جريمه معاف كرده است را در مقابل اشخاصي كه كميسيون ماده صد آنها را محق تشخيص نداده و محكوم به پرداخت جريمه 

سيون ماده صد مي بايستي وجوهي ريال ) جريمه متعارف( شده اند را به جرم برائت حاصله در كمي 333/333يا  333/233اي در حدود 
برابر جريمه آنان پرداخت نمايند لذا اين تصميم اصالحي هم كاربردي نداشته است. سرانجام شوراي اسالمي شهر كرج در  13تا  1معادل 

الت در به شهرداري مناطق ابالغ شده ضمن دخ 3/12/1388 -ه/س/522/88دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي كه به شرح ابالغيه 
برابر ارزش منطقه اي تعيين و متخلفان را به دو  23تصميمات كليه آراء كميسيونهاي ماده صد ميزان اخذ جريمه را به طور مقطوع معادل 

گروه اول اشخاص كه به موجب رأي كميسيون ماده صد حكم برائت آنان صادر شده است را ملزم به پرداخت  -1گروه تقسيم كرده است: 
گروه دوم اشخاص كه از طرف كميسيون ماده صد محكوم به پرداخت جريمه اي  -2برابر ارزش منطقه اي در حق شهرداري كردند.  23

برابر ارزش منطقه تعيين كرده است. بدين  23شده اند پس از كسر جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده صد مابه التفاوت آن را تا سقف مبلغ 
همان مصوبه  3شهرداري هر دو گروه را با دخل تصرف در آراء كميسيون ماده به يك حد تعيين كرده اند و در بند  ترتيب وجه مورد مطالبه

جهت كليه امالكي كه موضوع تبديل واحدهاي آنها در گذشته ) قبل از ابالغ » ضمن عطف به ماسبق كردن مورد چنين مقرر داشته اند 
دين ترتيب ب« ه شده اند نيز مي بايد نسبت به محاسبه و اخذ سرانه خدمات مربوطه اقدام شودمصوبه( در كميسيون ماده صد مطرح و تبرئ

مصوبات موضوع شكايت با حفظ مطالب معروضه به داليل زير خالف قانون و خارج از اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر كرج صادر 
تصويب شرح » قانون شوراي شهرداري مقرر مي دارد  11ماده  21( بند مصوبه 3ابطال بند ) -1شده است و درخواست ابطال آن را دارم. 

وق با استنباط صريح از منط« خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالتي شهرداري
مصوبه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه رسمي شوراي  3 ماده مستندي ارائه خدمات ناظر به آينده بوده است نه گذشته لذا مندرجات بند

به استناد ماده مرقوم و تسري به گذشته خالف نظر مقنن و خارج از  3/12/1388 -ه/ش/5228/88اسالمي شهر كرج موضوع ابالغيه 
بي ثباتي در تصميمات  اختيارات قانوني شوراي اسالمي شهر كرج است و موجب تزلزل در هزاران آراي كميسيونهاي ماده صد و ايجاد

قانوني خواهد شد مضافاً به اين كه تمكين از آراء و تصميمات قبلي كميسيونهاي ماده صد و اجراي آن از وظايف و تكاليف قانوني شهرداري 
ختماني اعم ابطال كل مصوبه اخير( رسيدگي به هر گونه تخلفات سا) -2است و انجام آن ارائه خدمات موضوع ماده مرقوم تلقي نمي شود. 

و تبصره يك اصالحي  11/11/1354از تبديل يك واحد به دو يا چند واحد در محدوده شهري مستنداً به ماده صد قانون شهرداريها مصوب 
آن فقط در صالحيت كميسيون ماده صد بوده كه اعضاي رسيدگي آن به موجب قانون مشخص شده اند لذا هر گونه  11/4/1342مورخ 

هر عنوان در تصميمات و آراء كميسيونهاي ماده و وضع دستور محاسباتي و موازي تحت عنوان ارائه خدمات شهري دخل و تصرف تحت 
برابر ارزش معامالتي خواهد شد دخالت مستقيم در تصميمات و آراء صادر شده تلقي از طرفي با  23كه موجب افزايش آن تا سقف مبلغ 

به دو واحد يا چند تحت عنوان ارائه خدمات ديگر موجبي براي اظهار نظر كميسيونهاي  مقطوع كردن ميزان جريمه ها تبديل يك واحد
با توجه به عام الشمول بودن قانون شهرداريها در سطح كشور تصويب اين گونه مصوبات عالوه بر ايجاد  -3ماده صد باقي نخواهد ماند. 

ي از كشور خواهد شد و نهايتاً موجب افزايش قيمت بي رويه مسكن و چندگانگي در مناطق مختلف كشور و ايجاد بدعت نادرست در مناطق
خالف خط و مشي كل دولت است، خاصه اين كه شوراي اسالمي شهر به قائم مقامي انجمن شهر يكي از سه نفر اعضاي دارنده آن حق 
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ويب متمم بر آراء ماده صد و مقطوع كردن امضا در جلسه رسيدگي كميسيون ماده صد بود و پس از صدور آراء ماده صد حق نظارت و يا تص
ميزان جريمه ماده صد براي محكومان و يا برائت حاصل كنندگان از تصميم كميسيون ماده صد تحت عنوان ارائه خدمات را نداشته و ندارد، 

 آراء كميسيون ماده صدعلي رغم اين كه شهرداري مكلف به اجراي تصميمات و آراء كميسيون ماده صد بوده است و اجراي تصميمات و 
ارائه خدمات تلقي نخواهد شد. لذا مصوبات فوق الذكر مخالف و خارج از اظهارات قانوني شوراي اسالمي شهر كرج قانون اصدار يافته است. 

أت عمومي ديوان قانون ديوان عدالت اداري را از هي 52و ماده  11ماده  1، مستنداً به بند  ، ابطال مصوبات فوق الذكر استدعاي صدور حكم
، رئيس شوراي اسالمي شهر كرج به موجب اليحه شماره  در پاسخ به شكايت مذكور "« سپاسگزارم»عدالت اداري دارم. 

، موضوع شكايت 11/3/1313 -81/121احتراماً، بازگشت به اخطاريه شماره  ":  توضيح داده است كه 14/5/1313 -ش/1814/13/4/3
ه طرفيت شوراي اسالمي شهر كرج و جهت رد شكايت بدون دليل و مدرك شاكي به استحضار مي رساند: ، ب آقاي محمد انصاري نياكي

مطرح شـده است حـال آن كه مفادابالغيه مذكور داللت بر  28/1/1381 -13228/4/3، بـطالن ابـالغيه شمـاره  خواستـه اول شاكي -1
را بوده و ابالغيه مذكور، به تنهايي تصميم اداري يا مصوبه نبوده است كه ارسال مصوبه شوراي اسالمي شهر كرج به شهرداري، جهت اج
با تصويب  28/1/1381 -13228/4/3، مصوبات موضوع ابالغيه شماره  قابليت طرح شكايت و نقض را داشته باشد. صرف نظر از آن

ومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال ابالغيه مصوبات ديگر منسوخ و غير قابل اجرا شده اند كه با اين فرض طرح شكايت در هيأت عم
خواسته ديگر شاكي نيز ابطال مصوبه اصالحي دويست و هفتمين جلسه رسمي موضوع ابالغيه شماره  -2محكوم به رد است. 

 -ش/5228/88شوراي اسالمي شهر كرج بوده، حال آن كه نامه موضوع درخواست ابطال به شماره  33/12/1388 -ش/5228/88/4
داللت بر ابالغ مصوبات ديگر شوراي اسالمي شهر به شهرداري و جهت اجرا داشته و نامه مذكور نيز فاقد عنوان ايجاد مصوبه  3/12/1388

شاكي در  -3حق و تكليف براي مالكان يا شهرداري بوده كه بتوان از آن طرح شكايت كرد و از اين حيث نيز شكايت محكوم به رد است. 
ن توحيد معرفي كرده است در حالي كه مصوبه فوق، شامل امالك خيلي خاص ميدا –د را وكيل دادگستري و ساكن تهران دادخواست، خو

و داراي تخلفات ساختماني در حوزه شهرداري كرج مصداق داشته است و اين امر داللت برعدم سكونت شاكي در شهر كرج و عدم تاثير 
صرف نظر از ايرادات شكلي طرح شده در ماهيت امر  -5ح شكايت واهي و بي اساس دارد. پذيري از مصوبات شوراي اسالمي شهر و طر

، ارائه خدمات توسط شهرداري و ساير دستگاههاي عمومي به شهروندان مستلزم مشخص بودن تعداد خانوار در هر محله و  اعالم مي دارد
ين اساس مهمترين موضوع و مبنا در تصويب ضوابط طرح تفصيلي منطقه و در زمان اجراي طرح تفصيلي و توسعه آتي شهر بوده و بر ا

تجاري  اداري يا -پيش بيني فضاهاي خدماتي و عمومي بر مبناي تعداد خانوارها است. از طرفي افزايش خودسرانه تعداد واحدهاي مسكوني
ماتي و طرح تفصيلي بين فضاهاي خدتوسط مالكان و مغاير ضوابط طرح تفصيلي مصوب، موجب مي شود كه تعادل پيش بيني شده در 

رفت و  -عمومي و تعداد افراد ساكن در محله يا منطقه از بين رفته و نهايتاً امكان ارائه خدمات متناسب به ساكنان از قبيل جمع آوري زباله
 جسمي و روحي شهروندانتامين فضاي عبور و مرور مناسب و غيرو از بين رفته و آرامش  -نگهداري و توسعه فضاي سبز و پاركها -روب

ماده صد قانون شهرداريها پيش بيني شده است كه رسيدگي به هر گونه تخلف  1در تبصره  -4به شكل مطلوب و متناسب تامين نشود. 
ا تجاري به دليل مغايرت ب -اداري -ساختماني و مغاير پروانه در صالحيت كميسيون ماده صد بوده كه افزايش تعداد واحدهاي مسكوني

وانه ساختماني قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در كميسيون ماده صد بوده، از طرفي به دليل مغايرت آن با ضوابط شهرسازي ) ضوابط پر
 -1بازنگري طرح تفصيلي مصوب( و به حكم تبصره يك ماده صد قانون شهرداريها، محكوم به رفع خالف و اعاده به حالت پروانه است. 

 شهرسازي ضوابط زدن برهم موجب تجاري –اداري  -به حضور اعالم شد، اوالً، افزايش واحدهاي مسكوني 4و  5همان طور كه در بندهاي 
 رحط بازنگري در ثانياً ،. شود مي رسان خدمات و عمومي دستگاههاي ساير و شهرداري پيكره بر مدت دراز و هنگفت هاي هزينه افزايش و

،  ش خودسرانه تعداد واحدها توسط مالكانافزاي كه است شده تعيين تجاري -اداري -مسكوني واحدهاي تعداد حداكثر كرج ، شهر تفصيلي
موجب برهم زدن ضوابط شهرسازي و نهايتاً صدور حكم رفع خالف به صراحت تبصره يك ماده صد خواهد بود. از طرفي افزايش خودسرانه 

، اقتضاي اتخاذ تصميم قانوني جهت ابقاي تعداد واحدها جهت رفع مشكل مالكان و در مقابل اخذ بهاي خدمات  تعداد واحدها توسط مالكان
قابل ارائه بر واحدهاي اضافه را داشته كه بر اين اساس شوراي اسالمي شهر مبادرت به تصويب مصوبه مذكور داير بر پرداخت بهاي خدمات، 

ند كه بهاي خدمات معين شده در مقابل خدماتي كه شهرداري تا پايان عمر مفيد ساختمان ارائه بابت ابقاي واحد اضافه كرده است هر چ
همان طور كه فوقاً اعالم شد، اجراي مصوبه مذكور الزامي نبوده است و در صورت عدم  -1مي كند بسيار اندك و غير قابل توجه است. 

ابط شهرسازي و عدم پرداخت بهاي خدمات مذكور را دارند كه از اين حيث نيز رضايت مالكان حق رفع خالف و اعاده به حالت پروانه و ضو
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طرح شكايت به خواسته ابطال مصوبه داراي وصف اختيار از جانب مالكان و محكوم به رد است. با توجه به مراتب فوق و ايرادات شكلي و 
متن مصوبه مورد  "رد دعواي طرح شده مورد استدعاست.ماهوي طرح شده، از طرفي بي وجه بودن دعوا، لذا رسيدگي و صدور حكم بر 

به شرح  33/13/1388 -8153طرح پيشنهادي چند تن از اعضاي شوراي اسالمي شهر كرج به شماره  -1 ":  اعتراض به قرار زير است
اتي براي واحدهاي تبديل برابر قيمت منطقه اي به عنوان تامين بخشي از سرانه هاي خدم 23ذيل: پيرو مصوبه شورا در خصوص دريافت 

برابر قيمت منطقه اي بيشتر از دو ميليون  23مبلغ  -1شده پس از كسر واحد بزرگتر تقاضا مي شود موارد زير به مصوبه مذكور اضافه شود: 
ريمه وان جتمامي واحدهاي تبديل شده كه تثبيت مي گردند مشمول اين مصوبه بوده است و واحدهايي كه مبالغي به عن -2ريال نباشد. 

تمامي واحدهايي كه در گذشته معاف و يا  -3برابر قيمت منطقه اي كسر و الباقي آن دريافت گردد.  23پرداخت كرده اند مبلغ جريمه از 
شاكي  "تبرئه گرديده اند مشمول اين مصوبه گردند، مطرح و ابتدا دو فوريت سپس اصل طرح به اتفاق آراء حاضرين به تصويب رسيد.

ثبت دفتر  21/12/1311 -2413و  5/13/1313 -4831132و  28/2/1313 -4833118به موجب لوايحي كه به شماره هاي  متعاقباً
تغيير  4/11/1388 -ش/8881/4/3انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است خواسته خود را به ابطال بند يك مصوبه شماره 

ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مصوبه مورد اعتراض به تاريخ تصويب آن از رسيدگي به قانون  23داده و ضمن درخواست اعمال ماده 
ه /81/121، در پرونده  با احترام "اعالم انصراف كرده و توضيح داده است كه:  28/1/1381 -ش/13228/4/3درخواست ابطال مصوبه شماره 

ي و ماهوي طرح شده نظر آن هيأت را به نكات مهم ذيل معطوف مي آن هيأت در پاسخ اليحه دفاعيه طرف شكايت و رد ايرادات شكل
در شكواييه تقديمي اشاره اي به مصوبه قبلي شورا شده كه در همين خصوص اصدار يافته به عمل آمده  -1: پاسخ به ايرادات شكلي  دارم

ن آن موجب شده با تصويب مصوبه اخير موضوع كه به لحاظ عدم قابليت اجرا به درخواست شهرداريهاي مناطق و احراز غير قانوني بود
شكايت باطل شده است، صرفاً جهت استحضار و بي توجهي شورا به قانون به عرض رسيد و به طور كلي موضوع شكايت نبوده است تا به 

مصوبه اصالحي خواسته موضوع شكايت( به طور منجز تعيين و اعالم شده همان درخواست صدور حكم به ابطال )  -2آن ايراد شود. 
دويست و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسالمي كرج است. لذا اشتباه در تاريخ و يا شماره ابالغيه مصوبه كه عموماً به طور محرمانه به 

با توجه به عام الشمول بودن مصوبه نسبت به كليه مالكان  -3شهرداريهاي مناطق اعالم مي شود تاثيري در اصل موضوع خواسته ندارد. 
ي و آينده امالك و ساختمانها در محدوده شهرستان كرج بوده است و اين كه هر ايراني نيز مي تواند در شهرستان كرج داراي زمين و فعل

، لذا اعالم آدرس محل كار در تهران هيچ  ساختمان بوده و يا بشود و حقير نيز از چنين حقي استفاده و مبادرت به طرح شكايت كرده ام
هيأت عمومي ديوان عدالت  81/434پرونده  11/12/1381 -858با توجه به رأي شماره  -منافاتي با طرح شكايت ندارد. در ماهيت دعوا الف

از اخذ  يا چند واحد پس اداري كه فتوكپي آن تقديم حضور مي شود، در وضعيت كامالً مشابه نسبت به اخذ عوارض تبديل يك واحد به دو
نظر بر اين كه مصوبه موضوع  -انشاء رأي شده است استدعاي بذل توجه و جلوگيري از آراء متهافت را دارم. ب 133جريمه كميسيون ماده 

شكايت كليه شهرداريهاي مناطق شهرستان كرج را مكلف به دريافت عوارض مكمل جريمه در جهت يكسان سازي جريمه تبديل يك 
به دو واحد يا چند واحد به طور مقطوع كرده اعم از اين كه موضوع رسيدگي به تخلف اعالمي مشمول اخذ جريمه كميسيون ماده صد  واحد

شده و يا معاف شده اند، به طوري كه حاصل جمع جريمه و عوارض را براي هر يك از مناطق رقم مشخصي نسبت به هر مترمربع اعالم 
به مذكور عالوه بر دخل و تصرف در آراء كميسيون ماده صد و بي تاثير كردن كليه آراء و تصميمات قانوني داشته اند. بدين ترتيب مصو

و تبصره هاي ذيل آن از قانون شهرداريها بوده كه تعيين جريمه يا معافيت  133كميسيون ماده صد كامالً مغاير با اختيارات حاصله از ماده 
محول كرده، لذا مصوبه موضوع شكايت داير بر اخذ عوارض در  133بق را فقط به كميسيون ماده و يا تخريب و يا اعاده به وضعيت سا

به مبلغ مقطوع كامالً  133خصوص تخلفات ساختماني يا وضع عوارض و تخصيص دادن آن به صورت تجميع با جريمه كميسيون ماده 
حي دويست و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسالمي كرج را از محضر مغاير با قانون بوده است، استدعاي صدور حكم به ابطال مصوبه اصال

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با  "«سپاسگزارم» مبارك قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارم. 
ء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آرا حضور رؤسا

 كند.مي
 رأی هیأت عمومی

اعالم انصراف  28/1/1381-13228/4/3از تقاضاي ابطال بخشنامه شماره  21/11/1311اوالً: نظر به اين كه شاكي به موجب نامه مورخ 
 كرده است، بنابراين موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص بخشنامه مزبور وجود ندارد. ثانياً: با توجه به استدالل مندرج در دادنامه شماره
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هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صورت جلسه دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي اسالمي شهر كرج مورخ  13/1/1311 -314
شوراي اسالمي شهر كرج در خصوص تعيين عوارض تبديل يك واحد  4/11/1388 -ش/8881/4/3موضوع مصوبه شماره  33/13/8813

به دو يا چند واحد خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده نشد./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
 محمدجعفر منتظري

 

 مصوب شورای اسالمی شهر تبریز 2310تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال  30بند )الف( ماده  0عدم ابطال شق  : موضوع

 2311خرداد  1چهارشنبه  : تاریخ رأی

 163 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

:  شاكي ديوان عدالت اداري : هيأت عمومي مرجع رسيدگي 1131118:  شماره پرونده 1311؍2؍11 : تاريخ دادنامه 218شماره دادنامه : 
 1315تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال  35بند )الف( ماده  5: ابطال شق  موضوع شكايت و خواسته آقاي مهدي ابوالقاسم زاده

ت تعرفه عوارض و بهاي خدما 35بند )الف( ماده  5 شق ابطال دادخواستي موجب به شاكي: كار  گردش مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز
 رأي هب اعتراض در " :كه  است كرده اعالم خواسته تبيين جهت در و شده خواستار را مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز 1315محلي سال 

 35تبريز كه پيرو مصوبه بند )الف( ماده  182قانون شهرداريها در خصوص تابلوهاي دفترخانه اسناد رسمي  11 ماده كميسيون از صادره
تعرفه عوارض  35تعرفه عوارض محلي شوراي شهر تبريز انجام گرفته خاطر عالي را مستحضر مي دارد رأي كميسيون و همچنين ماده 

 ني بوده و ماالً شايسته نقض است.محلي شوراي شهر به داليل ذيل واجد اشكال قانو

تا  111و دادنامه هاي شماره  1315؍1؍23-113، 1311؍13؍18-111، 1381؍1؍3-531و  531طبق آراء وحدت رويه شماره هاي  -1 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به تابلوهايي كه معرف  1311؍11؍13-1148الي  1111، 1314؍4؍12-333، 1314؍3؍188-11
محل بوده و فاقد جنبه تبليغاتي باشد از اساس عوارضي تعلق نمي گيرد چرا كه با عنايت به حدود اختيارات شوراهاي اسالمي شهر در نام 

و همچنين تصويب نرخ  1381قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  43ماده  1 تبصره در مقرر زمينه وضع عوارض محلي به شرح
قانون  11ماده  21داري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداريها موضوع بند خدمات ارائه شده توسط شهر

و اينكه تابلوهاي منصوبه بر سردرب اماكن  1314تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
ار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نمي باشد اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقر

تعرفه  35بند )الف( ماده  5و اصوالً شهرداري در اين خصوص ارائه كننده خدمتي نمي باشد تا محق به دريافت بهاي آن باشد. بنابراين شق 
سانتيمتر  43×13ض بابت تابلوهاي منصوبه بر سردرب دفاتر اسناد رسمي نسبت به مازاد بر عوارض محلي شهر تبريز مبني بر لزوم اخذ عوار

 مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تبريز مي باشد.

و كليه دفاتر اسناد رسمي  قانون دفاتر اسناد رسمي 21مجموعه بخشنامه هاي ثبتي كه مطابق ماده  5به موجب بخشنامه مندرج در بند  -2 
سراسر كشور الزم االجراست هر نوع اقدام تبليغي براي دفاتر اسناد رسمي ممنوع بوده و بر اين اساس است كه سازمان ثبت اسناد و امالك 

هاي مشخصات فني تابلو 1381؍11؍1-1؍3؍58128به موجب بخشنامه هاي شماره  1381كشور در راستاي سياستهاي كلي نظام در سال 
هرگونه تخطي از مشخصات فني ياد  1381؍11؍1-س؍43814شناسايي دفاتر اسناد رسمي كشور را ابالغ و بر اساس بخشنامه شماره 

اشته و دشده را تخلف انتظامي اعالم نمود. لذا استفاده از تابلوهاي فعلي اوالً: براي دفاتر اسناد رسمي الزامي بوده و صرفاً كاربرد شناسايي 
 در راستاي سياستهاي كلي نظام بوده و ارتباطي با دفتر اسناد رسمي ندارد.ثانياً: 

قانون دفاتر اسناد رسمي دفترخانه واحدي است وابسته به قوه قضاييه و همچون ساير سازمانهاي وابسته به قوه قضاييه  1به موجب بند  -3 
ان بازرسي و ... از طريق ثبت اسناد آحاد جامعه و تنظيم روابط في از جمله سازمان ثبت اسناد و امالك كشور سازمان پزشكي قانوني سازم

قانون شهرداري فعاليت دفاتر اسناد رسمي  44ماده  25مابين آنها امر حاكميتي انجام مي دهد و بر همين اساس است كه برابر تبصره بند 
 تجاري محسوب نمي شود.
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قانون نظام صنفي كشور صنوفي كه داراي قانون  2قانونگذار هم در تبصره ذيل ماده دفاتر اسناد رسمي داراي قانون خاص هستند و  -5
خاص هستند را از شمول قانون ياد شده مستثني دانسته لذا شوراي اسالمي نمي تواند هم رديف با ساير صنوف و برخالف قانون براي دفاتر 

 اسناد رسمي عوارض وضع كنند.
مي شهر صرفاً تصويب عوارض محلي است. آنچه مسلم است دفاتر اسناد رسمي داراي فعاليت محدوديت صالحيت شوراهاي اسال -4 

كشوري و غيرمحلي هستند از اين رو عوارض تعيين شده متنازع فيه خارج از صالحيت و حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تبريز مي 
 باشد.

اين دفترخانه دو فقره تابلو در سردرب خود نصب نموده  1315؍4؍22-3؍138؍31برابر پيش آگهي شهرداري تبريز به شماره پرونده  -1 
دفاتر اسناد رسمي حداكثر سه فقره تابلو مجاز به نصب  1381؍11؍11-43814؍3است در صورتي كه در بخشنامه سازمان ثبت به شماره 

 هستند.

ز داري و به نوعي فرار اا عدالت ديوان عمومي هيأت از صادره آراء برخالف تبريز شهر شوراي مصوبه كه آنجا از فوق معنونه مراتب به بنا 
اجراي رأي هيأت عمومي ديوان است و نظر به اينكه نسبت به موضوع خواسته قبالً توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب 

يين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب قانون تشكيالت و آ 12و ماده  12ماده  1آراء مندرج در بند يك اتخاذ شده است مستند به بند 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي  35تقاضاي ابطال آن را دارد و نظر به غيرقانوني بودن رأي كميسيون مذكور استناداً به مواد  1312سال 

ذيل ماده  1اد تبصره رسيدگي و استماع خواسته و در مانحن فيه نقض رأي كمسيون صدرالذكر و به استن 1312ديوان عدالت اداري مصوب 
صدور حكم بر ورود شكايت و اعالم احراز وقوع تخلف از محضر  1312قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  13

  "رياست شعبه مرجوع اليه ديوان مورد استدعاست.

 :است  زير قرار به اعتراض مورد تعرفه متن 
 عوارض تابلوها -35 ماده " 

ساماندهي و مناسب سازي نماهاي شهري عوارض ذيل با نظارت سازمان زيباسازي شهرداري تبريز در خصوص تابلوهاي سطح به منظور 
 : شهر با رعايت آيين نامه پيوست شماره يك تعيين مي گردد

 :باشند  مي عوارض از معاف و نداشته مجوز به نياز كه تابلوهايي( الف 
...... 
...... 

سانتي  43و عرض  13، ازدواج و طالق به تعداد يك عدد در ابعاد به طول  ، دفاتر اسناد رسمي ، وكالي دادگستري نتابلوهاي پزشكا -5 
  "متر شرط نصب در سردرب ورودي يا تابلو اعالنات.

 است كهتوضيح داده  1311؍11؍21-ت؍ش؍4-4858 شماره اليحه موجب به تبريز اسالمي شوراي رئيس مذكور ، شكايت به پاسخ در 
: 

-51؍81 شماره رأي نقض به داير آن اول قسمت كه است شده عنوان قسمت دو در دادخواست برگ شرح به شكايت موضوع: اوالً " 
قانون شهرداري، با توجه به اينكه رأي معترض عنه ارتباطي به شوراي اسالمي شهر ندارد و  11صادره در كميسيون ماده  1311؍3؍1

به آن نيز در صالحيت شعب ديوان عدالت اداري است، نتيجتاً اين شورا تكليفي براي پاسخ گويي به آن در  رسيدگي به اعتراض شاكي
 پرونده حاضر ندارد.

مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز  1315تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال  35 ماده ابطال به داير خواسته دوم قسمت در: ثانياً  
مورد براي تابلوهايي كه نياز به مجوز و پرداخت عوارض ندارد از  15مورد تقاضاي ابطال در  35قسمت الف ماده عرض مي شود به موجب 

جمله تابلوهاي نصب شده بر سردرب واحدهاي تجاري و اداري كه علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و 
مي باشد، عوارضي تعيين و تصويب نشده است و تاكنون نيز مصوبات اين شورا در آن خصوص  مطابق ضوابط مقرر از حيث ابعاد و مساحت

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  15؍48از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال نشده است به طوري كه در پرونده شماره هـ
 تخصصي هيأت طرف از بدواً تبريز شوراي اسالمي شهر عوارض محلي شهرداري مصوب 35در خصوص درخواست شاكي بر ابطال ماده 

صادر شده و پس از طرح موضوع در  35 ماده( الف) بخش تمامي در شكايت رد به حكم اداري عدالت ديوان اسناد و شهرسازي عمران،
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و بند )ب( ماده  1و  4بندهاي شكايت شاكي به جز در موارد  1311؍1؍14-31هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 
مورد تقاضاي ابطال و بقيه بندهاي قسمت )ب( آن به اعتبار خود باقي است. تاكيداً عرض  35مردود اعالم شده و تمام بند )الف( ماده  35

ل استقرار في محمي شود از سوي شوراي اسالمي شهر تبريز تاكنون براي تابلوهاي منصوب بر سردرب اماكن تجاري و اداري كه مبين معر
و فعاليت اماكن مذكور و مطابق ضوابط مقرر از حيث ابعاد و مساحت مي باشد عوارض تصويب نشده است و آن قسمت از بخش ب ماده 

تعرفه كه مربوط به عوارض تابلوهاي تبليغاتي و يا با مساحتهاي مغاير ضوابط اعالم شده مي باشد نه از بابت ارائه خدمات شهري بلكه  35
منظور ساماندهي و مناسب سازي نماهاي شهري و با هدف جلوگيري از آسيب به نماهاي شهري و بدمنظر شدن آنهاست كه از طريق  به

 1311؍11؍11-155411؍1؍3؍35زيباسازي( كه اساسنامه آن به شماره  -نهاد تاسيس شده براي اين منظور به نام )سازمان سيما منظر
قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني  85سيده است پيشنهاد مي شود. نهاد مذكور كه به استناد ماده تصويب و به تاييد وزارت كشور ر

قانون شهرداري و همچنين ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري و به منظور زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري تاسيس  44و مواد 
اتي و صدور مجوز براي انواع تابلوهاي معرف در فضاهاي خصوصي با رعايت ضوابط شده است يكي از وظايف آن ساماندهي تابلوهاي تبليغ

قانون تشكيالت، وظايف  11ماده  11مقرر مي باشد كه با طراحي و پيشنهاد سازمان مذكور شوراي اسالمي شهر تبريز با اختيار حاصل از بند 
بلوهاي تبليغاتي و معرف اماكن مختلفه در فضاهاي اختصاصي و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران در خصوص تا

ضوابطي را تعيين و تصويب كرده است و آنچه مورد نظر سازمان مذكور در اين خصوص است صرفاً با هدف زيباسازي شهر و جلوگيري از 
اد و مساحتهاي نامحدود مي باشد. هيأت گسترش تابلوهاي تبليغاتي و معرف اماكن تجاري و اداري و غيره به صورتهاي ناهنجار و در ابع

 سردربها بر را معرف تابلوهاي اندازه هر به و نوع هر كه باشند مجاز شهروندان چنانچه فرمود خواهند تصديق اداري عدالت عمومي ديوان
ند جلوه يناخوشا صورت به دارد قرار عموم منظر و مرئي در و شده نصب تابلو آن در كه فضاهايي منظر و شكل نمايند نصب بامها پشت و

از آن جهت كه تابلوهاي منصوب از طرف آنان با ابعاد و مساحتهاي نامحدود متعسر مي شود ابطال آن  35خواهد كرد. معترضين به ماده 
 هرا درخواست مي كنند و همان طور كه عرض شد شوراي اسالمي شهر تبريز براي تابلوهاي منصوب بر سردرب اماكن تجاري و اداري ك

الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست عوارضي  علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و

  "تصويب نكرده است لذا تقاضاي رد شكايت را دارد.

تشخيص  1312قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  12 ماده حكم مصاديق از پرونده موضوع به رسيدگي 
 نشد.

با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان  1311؍2؍11 تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 
 ر به صدور رأي مبادرت كرده است.شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زي

 رأی هیأت عمومی

تصويب لوايح برقراري 1314 مصوب قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 83ماده  11طبق بند 
زارت كشور اعالم مي شود از يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي و

، وضع 1381قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  43ماده  1جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسالمي شهرها است و در تبصره 
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  83ماده  1 بند طبق همچنين و است شده تجويز مربوطه مقررات رعايت عوارض محلي جديد

و اصالحيه هاي بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به  1314 مصوب اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور و همچنين تصويب مقررات الزم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق 

ماده مذكور  24لو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطالع عموم بر اساس بند هر نوع نوشته و آگهي و تاب
-1338و رأي شماره  1318؍1؍21-1321الي  1325از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسالمي شهرها است و طبق رأي شماره 

براي تابلوهاي تبليغاتي و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهاي اسالمي مغاير هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض  1318؍1؍21
شهرداري تبريز  1315از تعرفه عوارض محلي  35بند )الف( ماده  5قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين جزء 

اندارد از عوارض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني از مصوبات شوراي اسالمي شهر تبريز مبني بر معافيت تابلوهاي معرف است
 نيست و ابطال نشد./
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 -111، 34/24/2333-111دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب جلسات رسمی  3عدم ابطال بند  : موضوع

 شورای اسالمی شهر کرج 26/24/2333- 111و  14/24/2333 -113، 12/24/2333 -110، 13/24/2333

 2312شهریور  23دوشنبه  : تاریخ رأی

 321 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 8، ابطال بند  : آقايان مرتضي و مهرداد آبابايي به موجب دادخواستي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار مرجع رسيدگي

، 21/13/1388، 23/13/1388، 33/13/1388مورخ  242و  243، 245، 244، 241دستورالعمل عوارض ساختمان مصوب جلسات 
 با صدور گواهي ":  شوراي اسالمي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده اند كه 11/13/1388و  23/13/1388

انتقال قطعي داده شد و پس از  23/12/1383سند مالكيت در  31818/113از پالك ثبتي  21/11/1383 – 23483/53/13پايان ساختمان 
رأي شماره  11/1/1381با كاربري مسكوني تجاري صادر كه با گزارش خالف ساختماني  28/12/1381 – 43411چندي پروانه ساختماني 

نهايتاً  و ماهويكميسيون تجديدنظر داير بر تخريب بنا صادر كه با طرح شكايت در ديوان و بيان ايرادات شكلي  23/5/1388 – 48331
ديوان مبني بر نقض رأي معترض عنه صادر و با طرح موضوع در  28از شعبه  21/1/1381 -51و اصالحي  22/12/1388 -3313دادنامه 

ماده صد حكم به پرداخت جريمه  4و كسري پاركينگ مستنداً به تبصره  2كميسيون همعرض در مورد اضافه بنا در طبقات مستنداً به تبصره 
جريمه قطعي تعيين شده با پذيرش آن تقاضاي پايان كار نموديم كه  31/5/1381صادر كه با اصالحيه  18/3/1381 – 41415رأي وفق 

شهرداري عالوه بر مبلغ جريمه و عوارض و پس از رسيدگي در صورت وضعيت نحوه پرداخت بدهكاران جرايم ماده صد در شوون بدهي 
ريال اشاره كه مراتب اعتراض كتبي خود را به شهرداري منطقه ده كرج و  333/333/844د به مبلغ به عوارض تبديل يك واحد به دو واح

 1/4/1313 -2138/121/14/14و  23/5/1313 -ب/2413و  8/5/1313 – 15888/53/13شهرداري كرج منعكس كه با توجه به مكاتبات 
مشاور شهردار و مدير ارزيابي عملكرد و بازرسي و پاسخگويي به  23/4/1313-3111/131/14/14و  14/4/1313 – 21513/53/13و 

و  11ماده  11شكايات شهرداري كرج با شهردار منطقه ده اين نتيجه حاصل گرديد كه در ارتباط با اعتراض به عمل آمده در اجراي بند 
قانون ماليات  43و تبصره ب ماده  1314مصوب قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران  11ماده 

بر ارزش افزوده براي محاسبه عوارض كلي صدور پروانه ساختماني بندهاي مسكوني تجاري و صنعتي و اداري و ساير عوارض كلي مطابق 
، 33/13/1388مورخ  242 -243 -245- 244و  241دستورالعمل محاسبه و اقدام مي شود كه موضوع در جلسات رسمي شماره 

شوراي اسالمي شهر كرج تصويب گرديده است كه بنا به جهات آتي الذكر  11/13/1388و  23/13/1388، 21/13/1388، 23/13/1388
مدلول اين مصوبات مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر كرج به نظر مي رسد زيرا: نظر به اين كه وضع قاعده 

ه وجه از جمله عوارض شهرداري و جرايم و تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمينه آمره در باب اخذ هرگون
 34مرجع تعيين عوارض مذكور و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تكليف كرده است به صراحت بند يك ماده 

وضع عوارض توسط شوراي اسالمي شهر منوط به عدم تكافوي درآمد شهرداري  1311قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب 
قانون  4براي تامين هزينه هاي شهرداري با رعايت تناسب امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده است كه به شرح تبصره يك ماده 

تشكيالت وظايف و انتخابات شوراي اسالمي كشور و  قانون 11و ماده  11ماده  21و  11و بند  1381موسوم به تجميع عوارض مصوب 
در حدود وضع عوارض محل جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي با رعايت مقررات آن تبصره و همچنين  1314انتخابات شهرداري مصوب 

قانون شهرداري و تبصره  133با توجه به سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود تجويز شد و قانونگذار به شرح ماده 
هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهر سازي يا فني يا بهداشتي با اضافه بنا زايد بر مساحت زيربناي مندرج در 

 تخلفات تكليف تعيين و كرده مشخص و تبيين را پاركينگ كسر يا و اداري و صنعتي – تجاري –پروانه ساختماني اعم از مسكوني 
يسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده و در كم صالحيت در را جريمه تعيين يا و مجاز وضع بر اعاده و تعطيل و تخريب از اعم ساختماني

نيز وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يكي از عوارض محلي را با  1381تبصره يك قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 
رعايت ضوابط و مقررات مربوط به شوراي اسالمي شهر محول كرده است نظر به اين كه پس از الزام مالك به پرداخت جريمه تخلفات 

ساختماني و تفكيك يك واحد مسكوني به دو يا ساختماني وضع عوارض خاص در خصوص احداث بناي مازاد بر تراكم مندرج در پروانه 
چند واحد مسكوني آپارتمان تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد و عالوه بر آن عوارض ارزش افزوده كه از مصاديق افزايش درآمد مشمول 
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 8د غايرت دارد بنابراين بنماليات به شمار مي رود با احكام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض به شوراي اسالمي شهر منافات و م
در جلسات رسمي شوراي شهر كرج  1/1/1381دستورالعمل موصوف كه تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني از 

به  33/13/1388و  23/13/1388 -21/13/1388 -23/13/1388 -11/13/1388مورخ  241 -244-245 -243 – 242موضوع مصوبات 
 53و ماده  11قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده يك و بند يك ماده  113ا دارم مستنداً به قسمت دوم اصل تصويب رسيده تقاض

هيأت عمومي ابطال فرماييد. ضمن آن كه به نظر مي رسد آثار حقوقي  21/13/1381 -858قانون ديوان عدالت اداري با توجه به مفاد رأي 
لتي با صدور حكم ابطال آن كاشف از ابطال مصوبه مورد اعتراض و قهراً متضمن مغايرت و بي مترتب بر تشخيص مغايرت مصوبات دو

دم عاعتباري آن از تاريخ تصويب دارد و ادعاي تاثير و اعتبار او ابطال مصوبه از تاريخ صدور حكم كه در واقع و نفس االمر به منزله تاييد 
قبل از صدور حكم هيأت عمومي ديوان مي باشد با هدف و حكم قانونگذار اصول مسلم مخالفت آن با قانون و تصديق اعتبار اجرايي آن 

 " : متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است "حقوقي منافات دارد بنابراين بطالن آن از تاريخ صدور تصويب نامه ها مورد استدعاست. 
مجلس  1314خابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشكيالت وظايف و انت 11و ماده  11ماده  11در اجراي بند 

 ، قانون ماليات بر ارزش افزوده براي محاسبه عوارض محلي صدور پروانه ساختماني بناهاي مسكوني 43شوراي اسالمي و تبصره ب ماده 
و  244-245-243 -242، صنعتي و اداري و ساير عوارض محلي مطابق دستورالعمل ذيل محاسبه و اقدام مي شود موضوع در  تجاري

به شرح زير به  33/13/1388و  23/13/1388و  21/13/1388و  23/13/1388و  11/13/1388جلسه رسمي شوراي شهر كرج مورخ  241
ك واحد مسكوني به دو يا چند واحد مسكوني پس از كسر واحد بزرگتر به شرط تامين تبديل ي -8-1تبديل واحدها:  -8تصويب رسيد. 

 (A 1 2 =عوارض تبديل به يك واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع( 1پاركينگ به شرح ذيل به تصويب رسيد. 
عوارض تبديل به سه واحد بيشتر پس از  (A 324/1 3 =مربععوارض تبديل به دو واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر 

  =عوارض تبديل به چهار واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع (A 4/1 5 =كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع

A 14/1 4) عوارض تبديل به پنج واحد بيشتر پس از كسر واحد بزرگتر به ازاي هر متر مربع= A 2P 13= A (حداقلA =   مبلغ يك
تبديل يك واحد اداري - A  4/2 3-8تبديل يك واحد تجاري به چند واحد تجاري پس از كسر واحد بزرگتر -8-2ميليون ريال مي باشد( 

بقا گرديدند چنانچه واحدهاي اضافي بدون پاركينگ بر اساس رأي كميسيون ماده صد ا A  1به چند واحد اداري پس از كسر واحد بزرگتر
در پاسخ به  "ذيل ماده صد پرداخت نمايد.  11مي بايست عالوه بر عوارض تبديل واحد جريمه كسري پاركينگ را نيز بر اساس تبصره 

شماره  ":  توضيح داده است كه 1/12/1313 -ش/8111/13/4/3شكايت شاكيان، رئيس شوراي اسالمي شهر كرج به موجب اليحه شماره 
، تاريخ برگزاري جلسات رسمي شوراي اسالمي شهر بوده كه طرح دعوا به خواسته  د در ستون خواسته و متن دادخواستو تاريخهاي مقي

ابطال شماره و تاريخ جلسات رسمي شورا موضوعيت قانوني ندارد و شاكي نيز هيچ گونه دليلي بر عدم رعايت ضوابط و شرايط قانوني در 
شوراي اسالمي شهر كرج با حضور  11/13/1388 – 242ه است. به بياني ديگر فرضاً جلسه شماره تشكيل جلسات رسمي شورا ارائه نداشت

اعضاي شورا و رعايت حد نصاب مقرره قانوني تشكيل و تصميمات متفاوتي در جلسه مذكور اخذ كه طرح دعوا به خواسته ابطال جلسه 
الي  242فاقد موضوعيت قانوني است و ظاهراً خواسته شاكي ابطال بخشي از مصوبات شوراي اسالمي شهر در جلسات شماره  242شماره 

بوده كه از حيث خواسته نامشخص و دعوا نيز غير قابل رسيدگي است. از طرفي در بازنگري طرح تفصيلي شهر كرج، تعداد واحدهاي  241
در هر پالك تعيين و اين امر در پروانه ساختماني لحاظ مي گردد و مالكان حق احداث واحد اضافه  مسكوني قابل صدور پروانه و احداث

 مازاد بر واحدهاي مقيد در پروانه ساختماني را نداشته و در صورت احداث واحدهاي اضافه مازاد بر پروانه به دليل مغايرت تخلف ساختماني
كوم ، واحدهاي اضافه مح يلي به صراحت تبصره يك و شش ماده صد قانون شهرداريهابا اصول و ضوابط شهرسازي و بازنگري طرح تفص

واحد مسكوني تعلق كه اين امر در پروانه ساختماني  5تعداد  2ق 31818/113به رفع خالف مي باشد. از آن جمله در پالك ثبتي شماره 
ف مفاد پروانه ساختماني و ضوابط شهرسازي مبادرت به تبديل لحاظ گرديده است كه متاسفانه مالكان برخال 28/2/1381 – 43411شماره 

 2 به دوبلكس حالت از را پنجم طبقه كه آن ضمن نموده مسكوني واحد دو به مسكوني واحد يك از چهارم و سوم – دوم –طبقات اول 
واحد مستقل تبديل كه اين امر موجب كسري پاركينگ گرديده است كه قانوناً واحدهاي اضافي در پالك فوق موجب افزايش غير اصولي 
خانوار در مناطق شهري و تحميل هزينه هاي مضاعف عمراني و خدماتي شهرداري در سنوات طوالني و همچنين بر هم زدن سرانه جمعيتي 

ي پيش بيني شده در طرح تفصيلي مي شود كه اين امر مغاير با پروانه، ضوابط بازنگري طرح تفصيلي و موجب و فضاهاي عمومي و خدمات
كسري پاركينگ گرديده كه تخلف ساختماني مذكور محكوم به تخريب و رفع خالف مي باشد. از طرفي شوراي اسالمي شهر كرج جهت 
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مبادرت به تصويب عوارض به شرح ذيل و در حد ضوابط و اختيارات قانوني كرده  مساعدت به مالكان فوق و امكان تثبيت واحدهاي اضافه،
قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعيين عوارض محلي و صدور پروانه بر عهده شوراي اسالمي شهر محل  43است. حسب تبصره )ب( ماده 

يف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران قانون تشكيالت وظا 11و ماده  11ماده  11اخذ عوارض بوده كه با رعايت بند 
نسبت به بررسي و تصويب عوارض محلي صدور پروانه و ساير عوارض محلي اقدام مي نمايد. همان گونه كه مالحظه  1314مصوب سال 

محلي شورا تصويب گرديده است.  مي فرماييد، اوالً: مصوبات شوراي اسالمي شهر با رعايت قانون و در حد ضوابط و مقررات و اختيارات
ثانياً: مصوبات فوق كامالً جنبه ارفاقي داشته و در صورت عدم تمايل مالكان در پرداخت عوارض، اختيار در رفع خالف واحدهاي اضافي 

معيت اصولي ج : تخلفات ملك فوق موجب كسري پاركينگ و نيز افزايش غير ايجاد شده و در نتيجه عدم پرداخت عوارض را دارند. ثالثاً 
منطقه گرديده است كه اين امر خالف ضوابط شهرسازي و باعث هزينه هاي گزاف و دراز مدت بر پيكره شهر خواهد بود كه عوارض تعييني 
در مقابل خسارت وارده از طرف مالكان بر شهر بسيار ناچيز مي باشد. با توجه به مراتب فوق و بي وجه بودن دعوي تقاضاي رسيدگي و 

، مستشاران و دادرسان شعب ديوان  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا "حكم بر رد دعوي را دارد. صدور 
 كند.، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي تشكيل شد. پس از بحث و بررسي

 رأی هیأت عمومی

، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران  قانون تشكيالت 11و ماده  11ماده  11نظر به اين كه به موجب بند 
، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست  و اصالحات بعدي 1/3/1314مصوب 

وظايف شوراي اسالمي شهر تعيين و احصاء شده است و مطابق ماده صد عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود، از جمله 
قانون شهرداري و تبصره هاي آن، مالكان اراضي واقع در محدوده شهرها مكلفند با اخذ پروانه از شهرداري مربوط و رعايت مراتب مندرج 

ن مصوب شوراي اسالمي شهر كرج در تعيين عوارض از تعرفه عوارض ساختما 8-1در آن به احداث ساختمان اقدام كنند، بنابراين بند 
تبديل يك واحد مسكوني به دو يا چند واحد مسكوني خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده نشد./ رئيس هيأت 

 عمومي ديوان عدالت اداري محمدجعفر منتظري

 
 عدالت اداری قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 12اعمال ماده  : موضوع

 2316آذر  1شنبه پنج : تاریخ رأی

 136 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

: هیأت عمومی دیوان عدالت  مرجع رسیدگی ۳۷/24۶۳:  کالسه پرونده 2۹۳۷/۸/۳:  تاریخ دادنامه ۶۸۷:  شماره دادنامه

: نظر به اینکه در رأی شماره کار  گردش قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۳2: اعمال ماده  موضوع اداری

قانون شهرداری  244هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض عالوه بر جرایم کمیسیون ماده  ۷۸۶-2۹۸۹/22/1۷

ی دیوان عدالت اداری در رأی شماره منطبق با قانون تشخیص شده و مصوبه مورد اعتراض ابطال نگردیده لکن هیأت عموم

قانون شهرداری را  244مصوبه شورای اسالمی شهر کرج ناظر بر وضع عوارض عالوه بر جریمه کمیسیون ماده  101-2۹۳۷/0/2

قانون تشکیالت و آیین  ۳2مغایر قانون تلقی کرده و مصوبه شورای اسالمی شهر کرج را ابطال کرده است موضوع از مصادیق ماده 

با حضور  2۹۳۷/۸/۳مومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ع هیأت تشخیص شد. 2۹۳1درسی دیوان عدالت اداری مصوب سال دا

رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت 

 آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

 قانون مغاير قانون شهرداري 133، اخذ عوارض عالوه بر جرايم كميسيون ماده  هيأت عمومي 1383/11/24-481چون در رأي شماره 
 -348الي  345با لحاظ رأي شماره  1314/5/1-252 شماره رأي در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت ولي است نشده تشخيص

وضع عوارض عالوه بر  1312 سال مصوب قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 12و در مقام اعمال ماده  1383/11/15
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 أتهي كه آنجا از و است محرز آراء اين بين تعارض نتيجه در است داده تشخيص قانون مغاير را قانون شهرداري 133جرايم كميسيون ماده 
بخشنامه معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در وضع عوارض عالوه برجرايم  1383/11/15 -348الي  345 شماره رأي در عمومي

ال قانون شهرداري را صرفاً از اين حيث كه تصويب اين مصوبه از حدود اختيارات معاون شهرداري خارج است، ابط 133كميسيون ماده 
 1313/13/28كه مصوبه جلسه  1314/5/1 -252كرده و هيأت عمومي در ماهيت مصوبه تصميمي اتخاذ نكرده بود در نتيجه در رأي شماره 

قانون تشكيالت و آيين دادرسي  12در مقام اعمال ماده  133شوراي اسالمي شهر كرج در وضع عوارض عالوه بر جرايم كميسيون ماده 
ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا كه مصوبه  1383/11/15 -348الي  345 رأي با مغايرت لحاظ به و ديوان عدالت اداري

شوراي اسالمي شهر كرج توسط مرجع صالح تصويب شده و هيأت عمومي پيشتر از اين رأي در ماهيت عوارض عالوه بر جرايم كميسيون 
و عوارض تصويب شده با يكديگر  133د، بنا به مراتب چون ماهيت جرايم كميسيون ماده قانون شهرداري تصميمي اتخاذ نكرده بو 133ماده 

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب  11در اجراي ماده  1314/5/1-252متفاوت است، ضمن نقض رأي شماره 
قانون  133وني عالوه بر جرايم كميسيون ماده شوراي اسالمي شهر كرج در وضع عوارض قان 1313/13/28مصوبه جلسه  1312سال 

 شهرداري قابل ابطال تشخيص نمي گردد./
 

 شورای اسالمی شهر شیراز 21/1/2310-/ص0413/10عدم ابطال مصوبه شماره  : موضوع

 2316دی  21سه شنبه  : تاریخ رأی

 2411 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي 11/118:  كالسه پرونده 11/13/1311:  دادنامهتاريخ  1342:  شماره دادنامه

 علي اصغر قائمي -2اويس آشنا و  -1شاكي: بانك صادرات ايران با وكالت آقايان 
 شوراي اسالمي شهر شيراز 11/1/1315-ص/5313/15: ابطال مصوبه شماره  موضوع شكايت و خواسته

شوراي اسالمي  11/1/1315-ص/5313/15: آقايان اويس آشنا و علي اصغر قائمي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره  گردش كار
 : شهر شيراز از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم كرده اند كه

 با سالم  "
-ص /5133/15رس( مراتب درخواست خويش را به خواسته ابطال مصوبه احتراماً به وكالت از بانك صادرات ايران )سرپرستي استان فا  

به شرح ذيل به استحضار  21/1/12از زمان تصويب آن در بيست و هشتمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر شيراز به تاريخ  11/1/15
 : مي رساند

در باب اخذ بهاي  15131به تصويب مصوبه شماره اقدام  4/13/1385مقدمتاً قابل عرض است كه شوراي اسالمي شهر شيراز به تاريخ 
، صندوق هاي قرض الحسنه و ساير موسسات مالي و اعتباري و دفاتر بيمه ايي نموده است كه مصوبه اخيرالذكر حسب  خدمات از بانكها

ين امر طي دو فقره كالسه بنا به درخواست برخي منتفعين ا 11/13/1311-141الي  125آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 
-33583شوراي اسالمي شهر شيراز اقدام به تصويب مصوبه شماره  1312. همچنين در سال  ابطال شده است 11/1315و  13/1341
كرده است كه بر اساس آن به شهرداري شيراز اجازه داده شده است كه نسبت به اخذ بهاي خدمات از كليه بانكها اقدام نمايد.  1/4/1312

هيأت عمومي  1134لغايت  1181طي دادنامه هاي شماره  141الي  125علي ايحال اين مصوبه نيز با همان استدالل مقرر در آراء شماره 
به ابطال گرديد. آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح مذكور در خصوص ابطال مصوبه شوراي اسالمي  ديوان عدالت اداري محكوم

ت شوراهاي بنابراين مصوبا« حوزه فعاليت بانكي غير محلي و كشوري است»شهر شيراز با اين استدالل نگارش و تحرير يافته است كه 
 .قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسالمي تشخيص داده شده است اسالمي شهرها به شرح مندرج در گردش كار خالف

علي ايحال شوراي اسالمي شهر شيراز بر خالف آراء مزبور و در مخالفت صريح و آشكار با قوانين آمرانه قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
موده است كه مصوبه اخير نيز در مشابهت كامل با ن 11/1/1315 -ص /5133/15ديوان عدالت اداري اقدام به تصويب مصوبه شماره 

مصوبات باطل شده سابق الذكر و در باب تعيين و اخذ بهاي خدمات از موسسات مالي و اعتباري، بانكها، شركتهاي خدمات بيمه ايي و غيره 
 : دذيل مخدوش و قابل ابطال مي باشمي باشد. علي ايحال با عنايت به مراتب فوق مصوبه اخير شوراي اسالمي شهر شيراز بنا به داليل 
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 .در اين بخش از دفاعيات به برخي از ادله اثباتي تخديش چنين مصوباتي اشاره مي شود- 1  
وضع عوارض براي موسسات دولتي از جمله بانكها  1313قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  33: وفق بند ب ماده  الف 

 .اد است و شوراي اسالمي، بدون مجوز شوراي اقتصادي مجاز به تصويب اين دسته عوارض نيستمنوط به تصويب شوراي اقتص
و اين در حالي  دارند : فعاليت بانكها و شعب مختلف آنها در سراسر كشور گسترده است و فعاليت آنها محلي نيست بلكه فعاليت ملي ب

، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و  قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 4ماده  1است كه وفق تبصره 
و تبصره  1381چگونگي وصول و برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

 .شوراهاي اسالمي اختيار وضع عوارض محلي را دارند 3811قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  43ماده  1
اصالحي قانون تشكيالت وظايف و  11و ماده  11ماده  21و  11: اختيارات شوراي اسالمي شهر در وضع عوارض موضوع بندهاي  ج

رعايت ممنوعيت هاي انتخابات شوراي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران مقيد به وضع عوارض محلي جديد حسب شرايط زماني با 
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون چگونگي  4مذكور در ماده 

 42و  43و موارد  1381برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

 ملي جديد ارضعو وضع تعيين لذا باشد مي محلي غير و تلقي ملي بانكها شعب فعاليت آنجا از و باشد مي     قانون ماليات بر ارزش افزوده
هيأت عمومي ديوان در باب ابطال  مستندات از بخشي كه فوق ادله مجموعه به نگاهي. باشد نمي شهر اسالمي شوراي صالحيت در

مصوبات مشابه نيز مي باشد ذهن را به صحت ادعاي موكل در باب ابطال مصوبه جديد سوق مي دهد لكن آنچه بيش از پيش دليل ابطال 
در  داريمصوبه اخير الذكر تلقي مي شود آن است كه مصوبه اخير در تضاد و تعارض با عمومات مطمح نظر هيأت عمومي ديوان عدالت ا

 :رساند مي ابطال مصوبات مشابه سابقه است. لذا در ادامه به استحضار
در پاسخ به استفساريه رياست قوه قضائيه اين گونه مقرر مي  1/11/1383-1581/33/83نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره - 2  

 ه موجب ابطال مصوبه شده است مانند وجود مجوز قانونيتصويب مصوبه اي به همان مضمون و يا مبتني بر همان مالك ك»... نمايد كه 
 «.، بر خالف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است ، بدون اخذ مجوز جديد

سوال قابل طرح آن است كه آيا شوراي اسالمي شيراز در فاصله زماني ابطال مصوبات اخير تا زمان تصويب مصوبه جديد )موضوع درخواست 
 جديدي اخذ نموده يا صالحيت جديد در باب وضع عوارض ملي كسب نموده است؟ ابطال اين درخواست( مجوز

صرف نظر از مطالب فوق، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء مستند دادخواست تقديمي، به عدم صالحيت شوراي اسالمي - 3  
م نظر نموده است كه با تمسك به آراء موصوف شهر شيراز در تعيين وضع عوارض ملي در خصوص بانكها و موسسات مالي اعتباري، اعال

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ملزم به رعايت مفاد آراء هيأت عمومي ديوان  12شوراي اسالمي شهر شيراز وفق ماده 
هر ه اخير شوراي اسالمي شدر تنظيم و تصويب مصوبات مشابه بعدي خواهد بود. لكن با نگاهي هر چند اجمالي به موضوع هر سه مصوب

شيراز و با عنايت به استعمال واژگان مترادف و مشابه )همچون بهاي خدمات، عوارض خدمات و سرانه خدمات( در مصوبات اخير و نحوه 
محاسبه عوارض موصوف و هدف گذاري شورا در تصويب مصوبات براي تامين خدمات شهري )همچون فضاي سبز و آسفالت و غيره( به 

مي رسد كه شورا در خصوص تنظيم و تصويب مصوبه موضوع درخواست ابطال به هيچ عنوان به نظر صائب و الزم االجراي هيأت نظر 
هيأت قانون و با امعان نظر  12عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات مشابه باطله سابقه، توجهي ننموده است لذا با تمسك به ماده 

همان قانون، تقاضاي تشكيل جلسه هيأت عمومي ديوان در اسرع  83براي صرفنظر نمودن از مقررات ماده  رياست ديوان عدالت اداري
 " .از تاريخ تصويب آن را دارم 11/1/1315-ص/5133/15وقت و صدور حكم به ابطال مصوبه 

 : متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است  
در  23/8/1315-ص/5112/15شهرستان شيراز مبني بر ايراد به مصوبه شماره  فرماندار 2/1/1315-ش ش/413/13نامه شماره    "

ول استثناي مشمولين قانون نظام صنفي و ... پس از وص خصـوص هزينـه ساليانه خدمـات از كليه اماكن مورد استفاده فعاالن اقتصادي بـه
، در يكصد و بيست و هشتمين جلسه علني شوراي اسالمي شهر شيراز مورخ  دبيرخانه شورا 5/1/1315-و/4858/15و ثبت به شماره 

رأي موافق مصوبه شماره  11اصالحي قانون شوراها و با  83و  11نفر از اعضاي شورا مطرح و مستند به مواد  11با حضور  11/1/1315
 : اصالحي و طي ماده واحده 23/8/1313-ص/5112/15
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 ، ، مشاغل خدماتي ، دفاتر تجاري هرداري نظر به استفاده فعاالن اقتصادي اعم از صاحبان حرف و مشاغلدر جهت ايجاد درآمد پايدار ش  
ت بلوارها ، آسفال ، پاركينگ ، مشمولين قوانين خاص از خدمات شهري از جمله فضاي سبز ، متصديان معامالت تجاري بنگاههاي اقتصادي

، سهم اين گونه مكانها تحت عنوان هزينه ساليانه به شرح  جهت جبران قسمتي از هزينه سرانه ، آتش نشاني و ... در ، اتوبوس و پياده روها
 .فرمول ذيل محاسبه و از استفاده كنندگان اماكن دريافت گردد

 B×مساحت زيربناي واحد استفاده كننده -هزينه ساليانه سرانه خدمات
B:   شوراي اسالمي شهر 1/11/1313-ص/4843/13عبارت است از يك درصد قيمت روز زمين موضوع مصوبه شماره 

ساحت ، انباري و تاسيسات در طبقات جزء م بالكن و نيم طبقه جزء مساحت زيربناي واحد استفاده كننده لحاظ مي گردد. پاركينگ: 1تبصره  
 .محاسبه نمي گردد

 .مترمربع مي باشد 533احت مورد محاسبه براي هزينه ساالنه خدمات سرانه حداكثر متراژ مس: 2تبصره  
مدت زمان اجراي مصوبه يك سال از تاريخ تصويب بوده و پس از پايان مدت شهرداري مي بايست موضوع تمديد مدت زمان : 3تبصره  

 .مصوبه را به همراه گزارشي از نحوه عملكرد آن به شورا ارائه نمايد
ليف عوارض افزوده تك ، پزشكان و حرف وابسته به پزشكي و اشخاصي كه در قانون ماليات بر ارزش شمولين قانون نظام صنفيم: 5تبصره  

آنها مشخص گرديده است و همچنين مشمولين مصوبات شوراي اسالمي شهر موضوع عوارض شغلي و بهره برداري موقت مشمول 
علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف "  اي اسالمي شهر شيرازرئيس شور -مندرجات اين مصوبه قرار نمي گيرند.

 .شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است
با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان  11/13/1311هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 

 .شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است
 رأی هیأت عمومی

از كليه مشمولين قانون نظام صنفي ، عوارض محلي شهرداري 1312قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي مصوب  34ماده  1طبق بند 
اخذ  ، وكال و غيره با پيشنهاد وزير كشور تصويب و ، مطب پزشكان )صاحبان حرفه و پيشه و مشاغل( و مشمولين قوانين خاص مثل بانكها

وزارت كشور پس از تاييد نماينده ولي فقيه در حاكميت قانون اجرا شده  4/2/1311-23131/351اين گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 
با اصالحات  1314، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  قانون تشكيالت 11ماده  11است و طبق بند 

با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي  ، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بعدي
ماده مذكور تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن  21وزارت كشور اعالم مي شود و نيز به موجب بند 

ئوليتهاي شوراي اسالمي شهرهاست و با رعايت آيين نامه هاي مالي و معامالتي شهرداريها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مس
ايران و  ياسالم جمهوري  ، اجتماعي و فرهنگي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 4ماده  1با توجه به تبصره 

وضع  1381سال  چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب
عوارض محلي جديد و يا افزايش هر يك از عوارض محلي كه در اين قانون مشخص نشده تجويز شده است و هر چند قوانين و مقررات 

، محل فعاليت بانكها از مصاديق واحدهاي تجاري  قانون تجارت 3ماده  1عمومي حاكم بر بانكها سراسري و ملي بوده ليكن حسب تبصره 
وضع عوارض كسب و پيشه  21/2/1381-113است و به همين جهات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره از جمله رأي شماره 

ن و خارج از حدود ، خصوصي و صندوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري را مغاير قانو )عوارض محلي( از بانكهاي دولتي
،  ، خدمات بانكي و اعتباري بانكها قانون ماليات بر ارزش افزوده 12ماده  11، از سوي ديگر هر چند در بند  اختيارات تشخيص نداده است

 1موسسات تعاوني هاي اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت ماليات معاف شده اند ليكن طبق تبصره 
، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص  قانون مذكور شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد 43ماده 

 نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي نمايند، بنابراين مصوبه شماره
هزينه ساليانه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعاالن اقتصادي »شوراي اسالمي شهر شيراز در خصوص  11/1/1315-ص/5313/15

 /.، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده نشد از جمله بانكها« به استثناي مشمولين قانون نظام صنفي
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، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان  رئیس سازمان صنعت 2311؍3؍22-212؍1063ابطال نامه شماره  : موضوع

قانون  11عدم نیاز به استعالم از شهرداری ها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعالم از شهرداری در اجرای ماده 

 تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 2311آذر  34یکشنبه  : تاریخ رأی

 161 : اره دادنامهشم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1131214شماره پرونده:  1311/8/23تاريخ دادنامه :  111شماره دادنامه : 
 شاكي: آقاي اسماعيل طاهري سودجاني به وكالت از شهرداري فارسان

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياري  1311؍3؍11-121؍1513موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 
 با عنوان عدم نياز به استعالم از شهرداري ها جهت صدور يا تمديد پروانه كسب و الزام به استعالم از شهرداري

-121؍1513ي ابطال نامه شماره آقاي اسماعيل طاهري سودجاني به وكالت از شهرداري فارسان به موجب دادخواست -1: كار گردش 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياري با عنوان عدم نياز به استعالم از شهرداري ها جهت صدور  1311؍3؍11

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ادعاي  12يا تمديد پروانه كسب و الزام به استعالم از شهرداري را در اجراي ماده 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده است. 1318؍1؍12-1312مغايرت با دادنامه شماره 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: -2 

 ، بن ، كوهرنگ ، سامان يارك ، اردل ، سانفار ، لردگان ، بروجن هاي شهرستان تجارت و معدن ، صنعت ادارات محترم رئيس " 
 شهركرد شهرستان اصناف اتاق محترم رئيس 

 كسب پروانه صدور جهت شهرداري نامه اخذ عدم:  موضوع 
 سالم با 

اتحاديه هاي صنفي  1318؍13؍28-13؍28142و  1318؍11؍4-13؍213412و  1318؍12؍25-13؍331231 شماره نامه به عنايت با احتراماً  
براي صدور يا تمديد پروانه كسب كماكان مي بايست بر اساس ضوابط و شرايط موجود در آيين نامه ياد شده اقدام نمايند و هرگونه استعالم 

در سامانه  كسب اضافه بر آنچه از قبل مقرر شده است احتراز نمايند و با توجه به بارگذاري شرايط و مدارك الزم براي صدور و تمديد پروانه
اصناف برابر قانون و مقررات موجود در مراجع صدور پروانه كسب مي بايست صرفاً طبق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه كسب براي 

  "متقاضيان اقدام نمايند. لذا به استناد مكاتبات فوق نياز به استعالم از شهرداري نمي باشد.

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به  12ت و خواسته را در اجراي ماده رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكاي -3 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كرد.

هيأت عمومي دعوت شدند كه حضور  1311؍8؍23نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياري به جلسه مورخ  -5 
 پاسخ داده اند كه: 1311؍8؍1-121؍24131اليحه شماره  پيدا نكردند و به موجب

بدين وسيله اليحه دفاعيه اين سازمان در خصوص شكايت تقديمي شهرداري  1311؍8؍3-1131214 شماره نامه به بازگشت احتراماً " 
جهت استحضار و رد شكايت شاكي حضورتان تقديم مي گردد، با عنايت  1311؍3؍11-121؍1513فارسان در خصوص ابطال نامه شماره 

، و 1318؍13؍28-13؍28142، 1318؍11؍4-13؍213412، 1318؍12؍25-13؍331331به نامه هاي مركز اصناف و بازرگانان به شماره 
  هيأت عمومي 1318؍1؍12-1312 و استعالمات صورت گرفته متعدد در خصوص نحوه اجراي مفاد دادنامه شماره 1311؍5؍11-13؍15381

 ديوان عدالت اداري مبني بر استعالم از شهرداري براي صدور و تمديد پروانه كسب به اطالع مي رساند:

قانون اساسي، مراجع صادر كننده  55قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  1و  1، 1قانون اصالح مواد  1ذيل ماده  5 تبصره استناد به: اوالً 
مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در پايگاه اطالع رساني مجوزهاي 

ه كنند و موصوف مطالبقانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، تصريح شده از متقاضي  41كسب و كار، موضوع ماده 
 كتاب پنجم، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده است. -قانون مجازات اسالمي 133تخلف از اين تبصره مشمول مجازات عمومي ماده 
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 1311؍1؍21-13؍118115هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حكايت از ابطال مفاد نامه هاي شماره  1312 شماره دادنامه مدلول: ثانياً 
اتاق اصناف ايران داشته و داللت بر الزام اين  1311؍8؍11-1؍31؍8425ن وقت امور اقتصادي و بازرگاني اين وزارتخانه و نامه شماره معاو

قانون نظام صنفي بيان شده است، ندارد. لذا مرجع ذي  12وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه كه در آيين نامه اجرايي موضوع ماده 
صالح براي صدور يا تمديد پروانه كسب، كماكان مي بايست بر اساس ضوابط و شرايط موجود در آيين نامه ياد شده اقدام نموده و از هرگونه 

 استعالم مازاد بر آنچه كه پيش تر مقرر شده است، احتراز نمايند.
پروانه كسب در سامانه اصناف كه برابر قانون و مقررات موضوعه  تمديد و صدور براي الزم مدارك و شرايط بارگذاري به عنايت با النهايه 

توسط هيأت مقررات زدايي در پايگاه اطالع رساني مجوزهاي كسب و كار احصاء شده است، مراجع صدور پروانه كسب مي بايست صرفاً 
  "متقاضيان صدور يا تمديد پروانه كسب اقدام نمايند. مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارك از

با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان  1311؍8؍23 تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 
 ه است.شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرد

 رأی هیأت عمومی

اي در هيأت عمومي ديوان در مواردي كه مقرره 1312 سال مصوب قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 12مطابق ماده 
عدالت اداري ابطال مي شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در تصويب مصوبات بعدي الزامي است. نظر بـه اينكه بـه موجب رأي شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرره مربوط ناظر بر عدم استعالم از شهرداري ها براي صدور و تمديد پروانه كسب  1318؍1؍1312-12
 1311؍3؍11-121؍1513ابطال شده است ولي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختياري طي بخشنامه شماره 

، بر عدم استعالم از شهرداري ها در صدور و تمديد پروانه كسب تصريح كرده است، اين مقرره به جهت برخالف رأي مذكور هيأت عمومي

قانون تشكيالت و آيين دادرسي  88و  12و مواد  12ماده  1هيأت عمومي و در اجراي بند  1318؍1؍12-1312عدم رعايت مفاد رأي شماره 
  شود./ابطال مي 1312 سال مصوب ديوان عدالت اداري

 
، معدن و تجارت و بخشنامه  معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت 2316؍1؍16 -64؍263110ابطال نامه شماره  : موضوع

 اتاق اصناف ایران 2316؍3؍21 -1؍46؍3110شماره 

 2313شهریور  21سه شنبه  : تاریخ رأی

 2411 : شماره دادنامه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

:  شاكي ي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداريمرجع رسيدگ 1188؍11:  شماره پرونده 1318؍1؍12 : تاريخ دادنامه 1312:  شماره دادنامه
 معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت 1311؍1؍21 -13؍118115: ابطال نامه شماره  موضوع شكايت و خواسته شهرداري بجنورد

  اتاق اصناف ايران 1311؍8؍11 -1؍31؍8425، معدن و تجارت و بخشنامه شماره 
  : اعالم كرده است كه 1311؍13؍11مورخ  11؍13؍82141: شاكي به موجب شكايت نامه شماره  گردش كار

 اداري عدالت ديوان عمومي هيأت محترم رياست "
و اتاق اصناف ايران به شماره  1311؍1؍21-13؍118115 شماره به تجارت و معدن ، صنعت وزارت معاونت بخشنامه ابطال:  موضوع 

 1311؍8؍11-1؍31؍8425
 عليكم سالم 

به  211؍15كالسه پرونده  1311؍3؍33-211 شماره به مرجع آن سوي از صادره دادنامه مطابق رساند مي استحضار به وسيله بدين احتراماً 
كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي مركز استان كرمانشاه كه بيانگر  1313؍8؍1جهت جلوگيري از تضييع حقوقات عمومي مصوبه مورخ 

نه اعدم نياز به اخذ استعالم از شهرداريها جهت صدور و يا تمديد پروانه كسب مي باشد، با عنايت به مغايرت با قانون ابطال شده است. متأسف
و  1311؍1؍21-13؍118115ومه شماره مرق طي تجارت و معدن صنعت، وزارت بازرگاني و اقتصادي پس از صدور رأي مذكور معاونت امور

خطاب به روساي اتاقهاي اصناف سراسر كشور اعالم  1311؍8؍11-1؍31؍8425همچنين رييس اتاق اصناف ايران طي مرقومه شماره 
داشته اند كه استعالم از شهرداريها جهت صدور و يا تمديد پروانه كسب مورد نياز نبوده و عمالً رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان 
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ون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قان 12عدالت اداري را نقض كرده اند. با عنايت به موارد فوق االشعار و نيز مستنداً به ماده 
 "و در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق عمومي ابطال مرقومه هاي فوق الذكر مورد استدعاست. 1312مصوب 

 -11؍13؍11251از دفتر هيأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، شهردار بجنورد به موجب اليحه شماره  كه نقصي رفع اخطار پي در 
 : پاسخ داده است كه 1311؍1؍28

 اداري عدالت ديوان عمومي هيأت محترم رياست " 

  كسب پروانه تمديد و صدور جهت شهرداريها از استعالم اخذ ضرورت:  موضوع 
 : سالم عليكم

 1131188و كالسه پرونده  1131183134831314 شماره به مطروحه پرونده موضوع مرجع آن سوي از صادره اخطاريه به بازگشت احتراماً 
اعالم شده است، معاونت امور اقتصادي و بازرگاني  1311؍13؍11-11؍13؍82141به استحضار مي رساند: همان گونه كه مطابق مرقومه 
-1؍31؍8425و رييس اتاق اصناف ايران به موجب نامه  1311؍1؍21-13؍118115وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 

خطاب به روساي اتاقهاي اصناف سراسر كشور اعالم داشته اند كه استعالم از شهرداريها جهت صدور و يا تمديد پروانه كسب  1311؍8؍11
قانون نظام صنفي هر شخصي كه قصد فعاليت داشته باشد مكلف است قبل از شروع از اتحاديه مربوطه  12مورد نياز نمي باشد. مطابق ماده 

چوب قانون( دريافت و اتحاديه نيز پس از پذيرش تقاضا مكلف به معرفي متقاضي به همراه فرم هاي مربوطه به پروانه كسب )در چهار
صدور »قانون نظام صنفي كه قانونگذار اعالم داشته است  83ه ماد ارگان هاي ذيربط جهت اخذ پاسخ استعالم هاي الزم مي باشد. مطابق

لذا جهت تشخيص و اعالم كاربري فعلي و همچنين بررسي تخلفات « يا كارگاهي بالمانع استپروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري 
ساختماني احتمالي و جرائم احتمالي در راستاي جلوگيري از تضييع حقوق عمومي استعالم از شهرداريها نيز ضروري به نظر مي رسد كه آن 

به اين امر صحه  15؍121موضوع كالسه پرونده  1311؍3؍33-211دنامه و همچنين دا 1332الي  1331مرجع نيز به موجب دادنامه هاي 
 گذاشته و بخشنامه هاي مغاير با ضرورت اخذ استعالم از شهرداريها را باطل كرده است.

آنچه كه محرز و مسلم است بخشنامه هاي اخير مخالف صريح مفاد دادنامه هاي اصداري از سوي آن مرجع خصوصاً  فوق موارد به عنايت با 
بوده لذا جهت جلوگيري از تضييع حقوق عمومي و همچنين تشخيص كاربريهاي فعلي امالك و جلوگيري از  1311؍3؍33-211دادنامه 

قانون شهرداريها بر عهده شهرداري  44ماده  23شهري )كه تشخيص آن مطابق بند  تبعات ناشي از صدور پروانه كسب جهت مشاغل مزاحم
 "مي باشد( ابطال بخشنامه هاي صادره مورد استدعاست.

 متن مقرره هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
 : معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت 1311؍1؍21 -13؍118115 شماره نامه( الف 

 طاهرپور آقاي جناب  " 
 مجلس و حقوقي امور محترم معاون 

 سالم عليكم

در خصوص درخواست شهردار بجستان )موضوع علت عـدم استعالم از شهرداري  1311؍1؍8-13؍133111 شماره نامه به بازگشت احتراماً، 
 : در زمان صدور و تمديد پروانه كسب( مراتب ذيل جهت انعكاس به مبادي ذيربط اعالم مي گردد

عالم از منظور استبراساس قانون و مقررات نظام صنفي و ديگر قوانين موضوعه تكليفي دال بر الزام مراجع صدور پروانه كسب به  -1 
قانون اجراي سياست هاي ( 1و )( 1، ) (1قانون اصالح مواد )( 1ذيل ماده )( 5شهرداريهاي پيش بيني نشده و همچنين به استناد تبصره )

كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز هيچ شرط يا مدركي 
يا هزينه اي بيش از آنچه در پايگاه اطالع رساني مربوطه تصريح شده از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند و تخلف از اين 

 قانون مجازات اسالمي است.( 133تبصره مشمول مجازات موضوع ماده )
، محل  جات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاريقانون شهرداريها در صورتي كه برخالف مندر( 44ماده )( 25مطابق تبصره بند ) -2 

اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون ( 133ذيل ماده )( 1كسب يا پيشه يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره )
 در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر نسبت به تعطيلي محل كسب اقدام مي نمايد.
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قانون نظام صنفي تشريح گرديده ( 11به اينكه شرايط صدور و تمديد پروانه كسب به موجب آيين نامه اجرايي موضوع ماده )علي ايحال نظر 
 "است. لذا مطالبه هرگونه مدرك اضافي از متقاضيان مجاز نمي باشد.

 : اتاق اصناف ايران 1311؍8؍11 -1؍31؍8425 شماره بخشنامه( ب 

 كشور سراسر اصناف هاي اتاق محترم رؤساي " 

 كسب پروانه تمديد يا صدور جهت شهرداريها از استعالم لزوم عدم يا و لزوم:  موضوع 
 سالم عليكم

عالم از شهرداريها در زمان صدور يا تمديد پروانه كسب و نيز با در نظر داشتن آراء است لزوم خصوص در مكرر هاي پرسش پيرو احتراماً 
قانون نظام صنفي به اطالع مي  12آيين نامه اجرائي ماده  3از ماده  1بند  1ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره  211-218شماره 

 عالي تهيأ تأييد از پس كه است اي نامه آيين موجب به صرفاً  كسب قانون نظام صنفي نحوه صدور و تمديد پروانه 12رساند: برابر ماده 
 مرجع نآ خاص قوانين در قانونگذار تصريح صورت در استعالم طرف مراجع نامه آيين اين در. است رسيده صمت وزير تصويب به نظارت

ديده اند: )به طور مثال تكليف به استعالم از اداره ماليات به گر قيد پروانه تمديد يا و صدور هنگام در استعالم جهت قانوني الزام عنوان به
، ليكن در خصوص استعالم از شهرداريها در هيچ يك از قوانين (1383قانون مالياتهاي مستقيم اصالحي  181جهت تصريح مندرج در ماده 

 قرار نگرفته است. 12موضوعه كشوري تصريحي وجود نداشته و به همين جهت جزء مراجع طرف استعالم در آيين نامه ماده 
 12رات در حوزه قوانين موضوعه بوده و در حال حاضر آيين نامه ماده بديهي است مراجع صادر كننده پروانه موظف و مكلف به اجراي مقر

معاونت امور اقتصادي  1311؍1؍21-13؍118115قانون نظام صنفي مالك عمل خواهد بود و الغير. همچنين به پيوست تصوير نامه شماره 
  "و بازرگاني وزارت صمت مزيد استحضار و بهره برداري ارسال مي گردد.

 -13؍281531 شماره اليحه موجب به ايران بازرگانان و اصناف مركز نظارت عالي هيأت دبير و مركز رئيس مذكور، شكايت به پاسخ در 
 : توضيح داده است كه 1311؍11؍1
 اداري عدالت ديوان عمومي هيأت "

 سالم و احترام با 

پيرامون دادخواست شهرداري بجنورد با خواسته ابطال نامه شماره  1311؍13؍2-1131183134831314 شماره ابالغيه به بازگشت 
معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وقت، بدين وسيله ادله و مستندات قانوني ذيل جهت تشحيذ اذهان قضات  1311؍1؍21-13؍118115

  : تقديم مي گردد

قانـون تشكيالت و آيين  1 ماده همچنين ايران اسالمي يجمهور همان طور كه مستحضريد اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي -1 

 هب نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شكايات، ديوان عدالت اداري بـه منظور رسيدگي بـه» دادرسـي ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد 
آيين نامه هاي دولتي كه خالف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تدوين كنند، تصويب مي شود زير نظر  يا واحدها يا مامورين

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد  1318؍131- 31، 38، 31از طرفي رأي وحدت رويه شماره « قوه قضاييه تشكيل مي گردد
با توجه به معني لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي » وان عدالت اداري اشعار مي دارد شكايات و اعتراضات واحد دولتي ديگر در دي

، عليهذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در  از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي، حقوق خصوصي اطالق مي شود
 «هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي باشد.

، شناختن قصد و نيت قانونگذار بسيار حائز اهميت است. اين بـرداشت كـه شاكي  آن گونه كه قضات امعان نظر دارند در تفسير قوانين -2 
مي تـواند شخص حقوقي، حقوق عمـومي باشد با قصـد و غرض قانونگذار ناسازگار به نظر مي رسد، زيرا نيت قانونگذار از تدوين اصل 

و سوم قانون اساسي جلوگيري از تجاوزات دولت به حقوق مردم بوده است. وانگهي عرف در مورد اشخاص حقوقي حقوق يكصد و هفتاد 
 عمومي، لفظ مردم را به كار نمي برد.

مضاف بر آن به عنوان يك مرجع قضايي اختصاصي، صالحيت ديوان محدود به حدودي است كه قانونگذار تعيين كرده است. بر اين  -3 
، زيرا حل اختالف بين دستگاه هاي  رسيدگي به دعاوي واحدهاي دولتي عليه يكديگر را نمي توان در صالحيت ديوان دانست اساس،

ر تاريخ د« آيين نامه چگونگي رفع اختالف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه»اجرايي به ترتيبي كه 
ت مي گيرد. بنابراين رسيدگي به اختالفات بين دستگاه هاي اجرايي و اداري در صالحيت ديوان نيست. مقرر كرده است، صور 1381؍12؍21
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، رسيدگي به اين دعوا از صالحيت ديوان خارج است. به تعبير  ، اشخاص حقوقي حقوق عمومي باشند به عبارت ديگر هر گاه دو طرف دعوا
در اصل يكصد و هفتاد و سوم اشخاص حقوقي حقوق خصوصي است. مزيد بر آن ديگر منظور از اشخاص حقوقي به قرينه لفظ مردم 

در اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي داللت بر شخص حقيقي )انسان( دارد كه به درستي بيانگر تفكيك اشخاص « هركس»استفاده از لفظ 
كور رسيدگي به دادخواست شهرداري به عنوان مذ راتبم براساس لذا حقوقي حقوق عمومي و دستگاه هاي دولتي از افراد انساني مي باشد.

 مرجع عمومي غير دولتي در هيأت عمومي ديوان در مغايرت صريح با اصول و مواد مرقوم و همچنين رأي وحدت رويه مورد اشاره است.

نحوه صدور و تمديد پروانه  آيين نامه اجرايي( 3ذيل بند )الف( ماده )( 1صرف نظر از عدم صالحيت مرجع مذكور، براساس رديف ) -5 
قانون نظام صنفي( يكي از مدارك الزم جهت تحصيل پروانه كسب ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي يا عادي  12كسب )موضوع ماده 

شد، از ايا ديگر عقود ناقله يا قراردادهاي منعقده في مابين خود و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي محل كسب مي ب
قانون نظام صنفي صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري و كارگاهي را بالمانع كرده است و مستفاد از نص ( 83طرفي ماده )

نوع كاربري توسط اتحاديه صنف  اليحه تقديمي صدور پروانه كسب براي افراد صنفي مستلزم احراز( 5صريح ماده مرقوم و براساس بند )
 ربط است.ذي
قانون نظام ( 12آيين نامه اجرايي ماده )( 3ماده )( 1ديوان عدالت اداري، تبصره بند ) 1314؍3؍3-213الي  218مطابق رأي شماره  -4 

صنفي مبني بر اخذ پذيرش مسئوليت ناشي از ارائه اسناد عادي ابطال شده است. با توجه به اينكه كاربري ملك محل استقرار واحد صنفي، 
نامه يا مبايعه نامه يا سند مالكيت مورد تصريح قرار مي گيرد و كاربري از طريق متن اين اسناد و همچنين پايانكار ساختماني قابل در اجاره 

احراز است؛ لذا ابطال بند مذكور صرفاً رافع تعهد متقاضي پروانه كسب مبني بر پذيرش مسئوليت ناشي از ارائه اسناد عادي بوده و موجبي 
ماده ( 23اتحاديه به استعالم از شهرداري ايجاد نمي نمايد. از اين رو مالحظات شهرداري )مذكور در رأي( كه تكرار مفاد بند )جهت الزام 

قانون شهرداريهاست كامالً از طريق مراحل صدور پايانكار و فرآيندهاي داخلي شهرداري )همانند عدم صدور كاربري تجاري در محل ( 44)
 د تجاري براي افراد ايجاد مزاحمت مي كند( ممكن بوده و موجبي براي استعالم اتحاديه از شهرداري وجود ندارد.هايي كه استقرار واح

 مطابق امر اين از خاطيان ممنوعيت اخذ هرگونه مدارك خارج از مجاري قانوني براي شروع و يا ادامه فعاليت و تعيين مجازات براي -1 
قانون رفع موانع توليد ( 41ف به حداقل رساندن هزينه و صرف كم ترين زمان ممكن به موجب ماده )قانون تعزيرات و با هد( 133) ماده

رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مورد تأكيد قانونگذار است؛ لذا تنها مواردي مي توانند به عنوان شرايط صدور پروانه كسب در نظر 
 صدور پروانه كسب به استعالم از دستگاه ذي ربط موكول شده باشد. گرفته شوند كه بنا بر آخرين اراده قانونگذار،

قانون نظام صنفي، در مقام بيان اجازه صدور پروانه كسب جهت اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي و در جهت زدودن ابهام ( 83ماده ) -1 
 رورت استعالم از شهرداري در اين خصوص ندارد.حصر صدور پروانه به اماكن با كاربري تجاري انشاء شده است. لذا داللتي به ض

، نه تنها منجر به تطويل فرآيند صدور  «، اداري يا كارگاهي محل واحد صنفي گواهي پايانكار يا پروانه ساختماني تجاري»افرودن  -8 
انه قانوني جهت موكول نمودن صدور پرومجوز مي شود و مغاير با الزامات و تكاليف مقرر در اسناد باالدستي است. بلكه فاقد هرگونه الزام 

 ، با ضمانت اجراهايي از جمله ماده به استعالم از شهرداري در اين خصوص است. بنابراين با توجه به اين كه موضوع اخذ گواهي پايانكار
اي مي توانند از طريق ابزاره، شهرداريها  قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي پشتيباني و حمايت مي شود( 1قانون شهرداري و ماده )( 133)

ظارت ؛ در هر حال، آنچه از نظر هيأت عالي ن ، نسبت به شناسايي متخلفين از احكام قانوني و برخورد با آن اقدام نمايند قانوني در اختيار خود
ساماندهي »ه ي آيين نام، ضرورت تصرف قانوني واحد صنفي در محل كسب است. از طرف بر سازمانهاي صنفي كشور مورد تأييد قرار گرفته

هيأت وزيران، صرفاً در خصوص جواز يا عدم جواز فعاليت واحدهاي صنفي آالينده  1311؍1؍33مصوب « مشاغل و اصناف مزاحم شهري
و مزاحم صراحت دارد و بديهي است هيچ گونه الزامي در آيين نامه موصوف دال بر اخذ استعالم از شهرداري ها توسط مراجع صادر كننده 

 پروانه كسب ندارد.
آيين نامـه اجـرايي ( 3ه )ماد در مندرج حكم ، نمايند مي تصديق قضات كـه طور همان مـذكور جهات جميع به عنايت با ايـحال علي 

 و است قانوني احكام بر مبتني صالح ذي قـانون نظام صنفي مبنـي بـر الزام مراجع صدور پروانه كسب به استعالم از مراجع( 12مـاده )
 1311؍3؍33-211اره شم رأي مفاد از اينكه مضافاً ، است قانوني مبناي گونه هر فاقد شهرداريها از استعالم به كسب پروانه صدور مراجع الزم

 213-218كميسيون نظارت كرمانشاه و رأي شماره  1313؍8؍1صورتجلسه مورخ ( 1هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند )
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، الزامي براي مراجع صدور  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رغم بالوجه شدن اخذ تعهد از متقاضيان پروانه كسب 1311؍3؍33مورخ 
 "پروانه كسب به استعالم از شهرداريها مستفاد نمي گردد. در پايان نظر به مراتب معنونه رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.

تشخيص  1312قانون تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  12 ماده حكم مصاديق جمله از موضوع به رسيدگي 
 نشد.

با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان  1318؍1؍12ري در تاريخ ادا عدالت ديوان عمومي هيأت 
 آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت

 رأی هیأت عمومی

 از نحوي به كه اماكني كليه تاسيس و ايجاد از كه دارند وظيفه قانون شهرداري 44ماده  23: شهرداريها بر اساس بند  نظر به اينكه اوالً

قانون  83 ماده اساس بر:  ثانياً . نمايند جلوگيري ، هستند شهرها در بهداشت اصول مخالف يا شده ساكنين براي مزاحمت بروز موجب انحاء

قانون  44ماده  25و بر مبناي تبصره بند « بالمانع است. كارگاهي يا اداري كاربري با اماكن براي كسب پروانه صدور » صنفي نظام

 استفاده مذكور در پروانه هاي ساختماني نوعشهرداريها در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلفند كه طبق ضوابط نقشه  ، شهرداري
لذا نامه  ، عالم از شهرداري امكان پذير نيستاست بدون كسب پروانه صدور براي اماكن كاربري تعيين بنابراين. كنند قيد را ساختمان از

-1؍31؍8425، معدن و تجارت و بخشنامه شماره  معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت 1311؍1؍21-13؍118115شماره 
رئيس اتاق اصناف ايران كه بر مبناي آنها استعالم از شهرداريها براي صدور و يا تمديد پروانه كسب غير الزامي اعالم شده  1311؍8؍11

ابطال  1312 سال مصوب لت اداريقانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدا 88و ماده  12ماده  1است مغاير قانون است و مستند به بند 

  مي شود./
 

 11از دفترچه منابع تأمین درآمدی سال  10، و  12،  21و مواد  21ماده  1و  0،  3،  2ابطال بند  : موضوع

 2316اسفند  11یکشنبه  : تاریخ

 313 : شماره دادنامه

شـاكــي : آقاي *  21/12/11تاريخ :  343دادنامه :  1351/ 14هيأت تخصصي عمران ، شهرسازي و اسناد * شماره پــرونـــده : هـ ع /
و مواد  11ماده  4و  5،  3،  1ميرصفر اكرمي * طرف شكايت : شوراي اسالمي شهر خوي * مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال بند 

ارض مازاد بر تراكم پايه رديف عنوان عو – 11متن مقرره مورد شكايت ماده  * 14از دفترچه منابع تأمين درآمدي سال  25، و  21،  11
عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي در  1تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 

رح و همچنين ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در ط:  1بند  23Pواحدهاي مسكوني در هنگام صدور تك واحدي 
سطح اشغال در نقاط مختلف شهر بر اساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهري به شرح ذيل مي باشد. تراكم 

 13 13سطح اشغال )درصد( تراكم پايه )درصد( تراكم مازاد تا سقف پيش بيني شده در طرح )درصد( متوسط زياد )توسعه( زياد )پر( ويژه 
مساحت پاركينگ : راه پله ، آسانسور ، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي :  2بند  33 143 224 243 233 13 13

شامل محاسبه عوارض نمي گردد. *تراكم پايه حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بيني شده است. *مازاد تراكم 
عوارض مازاد بر  53P 2كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي باشد. چند واحدي پيش بيني شده در طرح : تراكمي است 

 13P 3چند واحدي   53Pتراكم پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي در واحدهاي تجاري در هنگام صدور تك واحدي 
 33Pدر واحدهاي مسكوني تك واحدي  133سط كميسيون ماده عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح تفصيلي پس از ابقا تو

در واحدهاي تجاري و  133عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح تفصيلي پس از ابقا توسط كميسيون ماده  43P 5چند واحدي 
عوارض مازاد بر تراكم پروانه هاي ساختماني كه با استناد ماده واحده در كاربري مغاير صادر  13P 4چند واحدي   43Pغيره تك واحدي 

كل زيربناي  %53تبصره : اعيانيهاي غير مجاز در كاربريهاي غير مرتبط  13Pشده است و توسط كميسيون ماده صد ابقاء صادر مي شود. 
عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه  – 11عادي و مابقي مازاد تراكم محاسبه اخذ مي گردد. ماده 

محاسبه عوارض توضيحات عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر به ازاي هر متر مربع برابر مصوبه سيما و منظر شوراي عالي شهرسازي ، 
( 1مشمول عوارض زير خواهد بود. بند) 133يسيون ماده پيش آمدگي در معابر ممنوع بوده ولي در صورت وقوع و صدور حكم ابقاء توسط كم
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در صورتي كه  -1وزير محترم كشور به شرح ذيل الزم الرعايه است :  8/12/1312مورخ  35/3/1/24118كليه ضوابط مقرر در بخشنامه : 
حدهاي مسكوني ، تجاري ، اداري ، متر در معبر عمومي ، به صورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده وا 4/3پيش آمدگي تا ارتفاع 

صنعتي قرار گيرد ، عالوه بر اين كه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد.از هر متر مربع پيش آمدگي برابر اين 
صورت روبسته و داراي اگر پيش آمدگي به  -2تعرفه مشروط بر اين كه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد ، از متقاضيان وصول خواهد گرديد. 

ديوارهاي جانبي باشد ولي به صورت بناي غير مفيد مورد استفاده قرار گيرد )صرفاً به صورت بالكن( عالوه بر اينكه جزو زيربناي ناخالص 
چنانچه پيش آمدگي به  -3بند يك وصول خواهد شد.  %43محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد ، از هر متر مربع پيش آمدگي 

بند يك وصول خواهد شد. بند : چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه  %43صورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي باشد )تراس( فقط معادل 
سانتي متر در ارتفاع  33برآمدگي با عمق  -5بنا صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود. 

چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز ( : 2متر بدون ادغام در زيربنا مشمول عوارض نخواهد شد. بند) 4/3بيش از 
( : 3بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد صرفاً عوارض پيش آمدگي بر مبناي جدول مربوطه محاسبه خواهد شد. بند)

در  P 2.133در واحدهاي تجاري  1پوشش پله فرار در طبقه آخر بالمانع است. ( : 5نخواهد شد. بند) برآمدگي ها در محاسبه تراكم منظور
در واحدهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، آموزشي ، بهداشتي درماني ،  P 5.83در واحدهاي مسكوني  P 3.13واحدهاي اداري و صنعتي 

در مواردي كه مقادير مورد مسير امالك از طريق توافق في ما بين شهرداري و مالك و صرفاً در قبال صدور  -P 11.13پزشكي و غيره 
مجوزهاي ساختمان در باقيمانده ملك ) و نه به صورت پرداخت غرامت بصورت نقدي يا واگذاري زمين معوض( تملك و آزادسـازي مي 

لك در قالب توافق مذكور تعيين تكليف گرديده و لذا از عوارض فوق معاف خواهد شوند ، عوارض حق تشرف و ارزش افزوده باقيمانده م
عوارض ارزش افزوده : آن تعداد از امالكي كه در اثر اجراي طرح هاي مصوب شهري در پشت قطعه اول مشرف به گذر احداثي  -12شد. 

نزديك و سريع به معابر اصلي براي امالك فوق ، فراهم از مزاياي اجراي طرح به دليل اصالح بافت محلي و منطقه اي ايجاد دسترسي 
زمينه ارائه خدمات بهتر و جديد بهره مند مي شود ، مشمول اخذ عوارض ارزش افزوده مي باشد. اخذ عوارض ارزش افزوده شده از قطعات 

ارض موضوع اين ماده وصول خواهد درصد عو 13متر اول بعد از قطعه اول  24پشت قطعه اول كه مشرف به گذر احداثي مي باشند براي 
عوارض اضافه  – 21را گزارش نمايند. ماده  11مسئولين طرح و گذر بندي و مامورين فني موظفند اجراي بندهاي موضوع ماده  -13شد. 

 1ضيحات ارتفاع مغاير با ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني رديف موارد مشمول ماخذ و نحوه محاسبه عوارض تو
وصول عوارض موضوع اين تعرفه در موارد ( : 1بند) (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز× سطح بنا  × P,33 ) ÷ مسكوني ارتفاع مجاز

منظور از سطح بنا ، سطح ( : 2مغاير با مفاد پروانه ساختماني ، صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط كميسيون ماده صد ، مجـاز مي باشد. بند)
اداري و  3 (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز× سطح بنا  × P.53 ) ÷ تجاري ارتفاع مجاز 2طبقه اي است كه اضافه ارتفاع دارد. 

فرهنگي ، هنري ، ورزشي ، آموزشي ، بهداشتي  5 (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز× سطح بنا  × P.53 ) ÷ صنعتي ارتفاع مجاز
تبصره : هرگونه افزايش  (اختالف ارتفاع احداثي با ارتفاع مجاز× سطح بنا  × P.33 ) ÷ و ساير كاربري ها ارتفاع مجازدرماني ، پزشكي 

ارتفاع ساختمان مغاير با ضوابط طرح هاي توسعه شهري صرفا عوارض جدول فوق اخذ خواهد شد و مشمول عوارض مازاد بر تراكم و 
عوارض ارزش افزوده ساختمان هاي چند واحدي الف : در كليه امالكي كه پروانه ساختماني به تعداد واحد  – 25جريمه نخواهد شد. ماده 

معين مندرج در پروانه ساختماني اخذ نموده اند ، در صورتيكه كسري فضاي باز داشته باشند كه ناشي از اضافه بنا در سطح باشد پس از 
واحد ، مبلغي  4ر جرايم ساختمان ، كسري فضاي باز ، براي هر متر مربع اضافه بنا تا تعداد صدور حكم ابقاي كميسيون ماده صد ، عالوه ب

جدول زير اخذ و عدم خالفي يا پايانكار به تعداد واحد مندرج در پروانه ساختماني صادر  %14واحد معادل  4و براي بيش از  %34معادل 
اي عوارض مازاد بر تراكم اين قابل دريافت مي باشد. ب : براي كليه امالكي كه مازاد گردد ) بدون افزايش واحد و با تامين پاركينگ ( به ج

بر پروانه اضافه بنا دارند و عالوه بر كسري فضاي باز ، اضافه واحد هم حادث شده است. پس از صدور حكم ابقاي كميسيون ماده صد 
جدول زير عوارض اخذ گردد مشروط بر اينكه در  %13ع اضافه بنا برابر عالوه بر اخذ كسري فضاي باز و جرايم مربوطه ، براي هر متر مرب

متر مربع فضاي باز  13متر مربع فضاي باز تامين گردد.تنها براي يك واحد اضافي حداقل  14مجموع براي هر واحد درخواستي حداقل 
ماده صد حكم ابقاء صادر شده است در صورت درخواست تامين شود. ج : براي كليه امالكي كه در كاربري مغاير احداث و از طريق كميسيون 

تفكيك اعياني )واحد ( به شرط تامين پاركينگ به تعداد واحد عالوه بر اخذ كسري فضاي باز و جرايم مربوطه براي هر متر مربع زيربناي 
داقل پانزده متر مربع فضاي باز مطابق جدول زير عوارض اخذ گردد مشروط بر اينكه در مجموع براي هر واحد درخواستي ح %13خالص 
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تامين شود.) طبق بند ب ( داليل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت شاكي مدعي است كه بندها و مواد مذكور در ستون خواسته سال 
الك است و از قانون ثبت اسناد و ام 143قانون شهرداري و تبصره هاي آن است و همچنين مغاير با ماده ( 133ياد شده مغاير با ماده )

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز از مواردي است كه مواد اعتراض شده با آن مغاير است و نيز شاكي مواد و  5سويي ماده 
الي  345،  1/11/13مورخ  1818،  21/3/14مورخ  11،  1/5/14مورخ  252بندهاي مورد اعتراض را مغاير با آراي هيأت عمومي به شماره 

مي داند. *خالصه مدافعات طرف شكايت  11/12/81مورخ  858و  2/11/11مورخ  113،  25/1/13مورخ  1421،  15/11/83مورخ  348
ارسال نموده است و عنوان نموده بر اساس قانون تجميع عوارض ، شوراهاي اسالمي  11/5/11مورخ  131: طرف شكايت اليحه اي بشماره 

قانون  11از ماده  11ه عوارض در محدوده خدمات شهري را دارند و تصويب عوارض بر اساس بند شهر اختيار تعيين و تصويب هرگون
از جمله وظايف شوراهاي اسالمي شهر مي باشد و عناوين جريمه تخلفات ساختماني نوعي مجازات است و  14شوراهاي اسالمي مصوب 

انون شهرداري در مالكيت شهرداري است و پيش آمدگي در معابر از سوي ق 11ماده  1با عوارض فرق دارد. و معابر و شوارع براساس تبصره 
متخلف ساختماني در واقع تعرض به حق عمومي مي باشد و نيز عوارض تفكيك اعياني به نسبت واحدهاي درخواستي مالك ) متقاضي ( 

هيچ مبلغي به عنوان عوارض تفكيك اعياني  و صرفاً در زمان صدور پروانه طبق تعرفه مصوب دريافت مي گردد و زمان صدور پايان كار
،  13/4/13مورخ  111دريافت نمي نمايد و همچنين آراي صادره از هيأت عمومي و هيأت تخصصي عمران و شهرسازي به شماره هاي 

در تاييد اقدام شوراي اسالمي شهر صادر شده است. رأي هيات تخصصي عمران ، شهرسازي  25/1/81مورخ  531و  24/11/83مورخ  481
تصويب  1314قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  11ماده  11و اسناد طبق بند 

در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با 
قانون ماليات بر ارزش  43اعالم مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسالمي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 

صدور پروانه ساختماني در تراكم ، وضع عوارض محلي جديد تجويز شده است و با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض  1381افزوده مصوب 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  21/2/1314مورخ  11پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسالمي و شهرداريها طبق بند ب رأي شماره 

اري مغاير هيات عمومي ديوان عدالت اد 11/1/1312مورخ  21و وضع عوارض براي تبديل يك واحد به دو يا چند واحد در راي شماره 
هيات عمومي  1/8/1311مورخ  181و  24/11/83مورخ  481قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و طبق آراء شماره 

،  3،  1بنابراين بندهاي  . ، عوارض از جمله حقوق ديواني بوده و غير از جرائم مربوط به كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها مي باشد
مبني بر وضع عوارض  1314از دفترچه منابع تامين درآمدي شهرداري خوي در سال  25و بخشي از ماده  21،  11و مواد  11ماده  4 و 5

صدور پروانه ساختماني ، مازاد بر تراكم، عوارض پيش آمدگي، عوارض اضافه ارتفاع ، عوارض تبديل يك واحد به دو يا چند واحد از مصوبات 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  85و  12خوي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نبوده و به استناد مواد  شوراي اسالمي شهر

روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم  23اداري رأي بـه رد شكايت صـادر مي شود. اين رأي ظرف 
 اسناد ديوان عدالت اداري ض است . /ت جواد جباري رئيس هيأت تخصصي عمران ، شهرسازي وديوان عدالت اداري قابل اعترا

 
 "شورای اسالمی شهر مرند 2311تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال  0ماده " : موضوع

 2311بهمن  0شنبه  : تاریخ رأی

 2111 : شماره دادنامه

 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 شاكي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي 1131431 : شماره پرونده 1311/13/31تاريخ دادنامه :  1221شماره دادنامه : 

تعرفه ناظر به تعيين كارمزد عوارض به نرخ روز  5و ماده  3ماده  33و  25 بندهاي ابطال : موضوع شكايت و خواستهابراهيمي  قاسم آقاي :
 شوراي اسالمي شهر مرند 1311تعرفه عوارض سال 

تعرفه ناظر  5و ماده  1311تعرفه عوارض سال  3ماده  33و  25 بندهاي ابطال آقاي قاسم ابراهيمي به موجب دادخواستي -1گردش كار: 
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ادعاي  12 ماده اجراي در تصويب تاريخ از را به تعيين كارمزد عوارض به نرخ روز

 مغايرت با دادنامه هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده است.
  متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است :  -2  
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در صورتي كه توسط شهرداري  133ابقاء شده در كميسيون ماده  عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعياني ساختمان هاي: 25 بند "
 بمحاسبه و مالك يا ذينفع مقداري از آن را واريز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واريز شده كسر و باقيمانده درصد مطالبات تناس

 سازي و موقع مراجعه وصول و گواهي مفاصا حساب صادر خواهد شد.

  ريال 43333333مبلغ  133صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كميسيون ماده  مثال: اگر عوارض
 اعالمي عوارض بدهي از عوارض مذكور را پرداخت نمايد و از پرداخت بقيه( %23ريال ) 13333333مبلغ  1318باشد و مالك در سال 

محاسبه و ( 1311براي پرداخت بقيه بدهي عوارض مراجعه نمايد كل عوارض به سال مراجعه ) 1311 سال در و نمايد خودداري شهرداري
 محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد. %83از عوارض اعالمي،  %23به دليل پرداخت 

 نخواهد بود. 133بديهي است اين بند شامل جرايم آراء كميسيون ماده  -
 جعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.عوارض ابقاي اعياني در زمان مرا: 33بند

 نحوه پرداخت نقدي و تقسيط عوارض: 5ماده 
به منظور تشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريع در پرداخت نقدي عوارض در پروانه هاي ساخت و اصالحيه آنها و پرونده هاي 

 جاري سال پيشه و كسب عوارض ها، بالكن ها، انباري ي و تجاري، نيم طبقه تجاري وسكونماده صد ابقاء شده اعم از عوارض زيربناي م
 .شد خواهد اخذ و محاسبه زير تعديل ضرايب با مسكوني واحدهاي پسماند و ماضي و

 تسهيالت نقدي
 1جدول شماره 

  
 2 شماره جدول

را  2، مؤدياني كه كليه عوارض مربوطه سالهاي ماضي و خارج از جدول شماره  در محاسبه عوارض ابقاء پرونده هاي ماده صد: 1تبصره  

اين ( 1بهره مند خواهند شد, 5شده در ماده  قيد مربوطه عوارض براي درصد 13نقداً پرداخت و جريمه ماده صد را تقسيط نمايند از كاهش 
ي، مشمول تسهيالت اين ماده نخواهد بود. ضمناً در وصول تسهيالت صرفاً مشمول پرداختي هاي نقدي بوده و در صورت پرداخت اقساط

 اقساطي مطالبات شهرداري كارمزد برابر فرمول و درصدهاي ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.
 مبلغ تقسيط شده × تعداد قسط(+1) × درصد مربوطه ÷ 2533

 اقساط تا يك سال بدون كارمزد
 %2اقساط تا دو سال با كارمزد 

 %5اقساط بيش از دو سال با كارمزد 
روز پس از تاريخ صدور  13شهرداري را موظف نمايند رأي كميسيون را حداكثر تا  133، دبيرخانه كميسيون هاي ماده  شهردار محترم( 2

 رأي به طرق قانوني به اطالع مالك )مؤدي( برساند.
ر صورت عدم پرداخت به موقع بدهي تقسيط شده، باقيمانده به روز اخذ چك الزم جهت وصول به موقع اقساط الزامي است. ضمناً د -

 محاسبه و پس از تناسب سازي وصول خواهد شد.
 جرايم و هزينه هاي خدمات شهري شامل كاهش نخواهد بود. -

شهرداري ها صورت آيين نامه مالي  32تقسيط مطالبات بنا به درخواست مؤدي و تشخيص و دستور كتبي شهردار با رعايت ماده : 2تبصره 
 خواهد گرفت.

 كاهش عوارض %13 عوارض متعلقه در طول سال

 شرح
رأي تا چهل روز پس از ابالغ 

 كميسيون
تا شصت روز پس از ابالغ رأي 

 كميسيون

در صورت پرداخت نقدي كل عوارض پرونده ماده صد به همراه جريمه 
 ماده صد به صورت هم زمان

  
كاهش براي عوارض  23%

 مربوطه

  
كاهش براي عوارض  14%

 مربوطه
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، انجام معامله و يا هرگونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر مراجعه كند بايستي  در هر صورت مؤدي به هر عنوان جهت پايانكار: 3تبصره 
 باقيمانده مبالغ )بدهي( تقسيط شده را به صورت يكجا پرداخت نمايد.

، به مقدار ماه هاي قبل از موعد  تقسيط شده قبل از موعد سر رسيد چك هاي تحويليدر صورت پرداخت يكجاي مانده مطالبات : 5تبصره 
سر رسيد و براي مانده مطالبات بعد از تناسب سازي شامل تسهيالت تشويقي پرداخت نقدي زمان تقسيط مي گردد. در ضمن به مقدار 

 .شد خواهد كسر ، كارمزد مانده ماه هاي قبل از سر رسيد در پرداخت نقدي وجه چكها
اخذ )تعهد كتبي و تنظيم مصالحه نامه( جهت وصول به موقع اقساط الزامي است. ضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات تقسيط  -

شده، باقيمانده آنها به روز محاسبه و پس از تناسب سازي وصول خواهد شد و در صورت عدم وصول بدهي در سر رسيد مقرر از طريق 
نسبت به اخذ اصل مبلغ چك به همراه هزينه هاي دادرسي و مبلغ تأخير تأديه اقدام و در خصوص پرونده هايي كه منجر به  مراجع قضايي

 " درصد مبلغ بدهي به عنوان هزينه اجرا اخذ خواهد شد. 4صدور اجرائيه از طريق ثبت اسناد و امالك صورت گيرد 

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به  12سته را در اجراي ماده رئيس ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خوا -3  
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع كرد.

با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب  1311؍13؍1 تاريخ در اداري عدالت ديـوان عمومي هيأت  

 .است كرده مبادرت رأي صدور به زير شرح به آراء اكثريت با بررسي و بحث از پس و شد تشكيل شكايت فطر نماينده حضور بدون ديوان
 رأی هیأت عمومی

 يعموم هيأت در اي مصوبه كه صورتي در است شده مقرر قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 12الف: مطابق حكم ماده 
 هيأت اينكه به نظر. گيرد قرار رعايت مورد بايست مي بعدي مصوبات تصويب در عمومي هيأت رأي مفاد شود، ابطال اداري عدالت ديوان

مصوبات ناظر بر  1314؍4؍21-311و  311و  1313؍13؍23-1181 شماره آراء جمله از متعدد، آراء موجب به اداري عدالت ديوان عمومي
 5اخذ كارمزد تقسيط بدهي به شهرداري ها را به علّت مغايرت با قانون ابطال كرده است ليكن شوراي اسالمي شهر مرند در تصويب ماده 

 تايرت با مفاد آراء پيش گفته هيأمغ علّت به مصوبه شهرداري مرند كارمزد تقسيط بدهي را وضع كرده است. اين 1311تعرفه عوارض سال 

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  13و  88، 12و مواد  12ماده  1عمومي ديوان عدالت اداري مستند به بند 
 .شودمي ابطال تصويب تاريخ از 1312

اين ، بنابر نشده است، رأيي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر  ب: نظر به اينكه در خصوص منع دريافت عوارض به نرخ روز

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان  12شهرداري مرند در اجراي ماده  1311تعرفه عوارض محلي سال  3از ماده  33و  25بندهاي 
 ./نشد تشخيص ابطال و رسيدگي قابل عدالت اداري

 
 2316؍22؍21-ش؍1؍16؍21641مصوبات شماره  1و ابطال ماده  2311؍22؍11-ش؍0؍11؍12023مصوبه شماره  1عدم ابطال ماده  : موضوع

شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص اخذ بهای خدمات بهره برداری موقت از اپراتورها و مالکین محل  2316؍21؍21-ش؍1؍16؍12341و 

 استقرار دکل و آنتن تاسیسات مخابراتی

 2313آبان  20سه شنبه  : تاریخ رأی

 1040-1043 : شماره دادنامه

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

: هيأت عمومي ديوان عدالت  مرجع رسيدگي 2831؍11، 2811؍11:  شماره پرونده 1318؍8؍15 : تاريخ دادنامه 2535-2533:  شماره دادنامه
 اداري
 : سازمان بازرسي كل كشور شاكي

-ش؍4؍11؍11131مصوبات شماره  1و ابطال ماده  1314؍11؍21-ش؍5؍14؍21513مصوبه شماره  1: ابطال ماده  موضوع شكايت و خواسته
شوراي اسالمي شهر مشهد در خصوص اخذ بهاي خدمات بهره برداري موقت از اپراتورها  1311؍12؍14-ش؍4؍11؍21831و  1311؍11؍11

 و مالكين محل استقرار دكل و آنتن تاسيسات مخابراتي

 1311؍1؍3-155188به موجب شكايت نامه شماره  حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور معاونت سرپرست: كار  گردش 
 : اعالم كرده است كه
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 بهرامي آقاي جناب المسلمين و االسالم حجت " 

 اداري عدالت ديوان محترم رئيس 
 عليكم سالم 

ي ايستگاه ها ، دكل و ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه» مورد در مشهد شهر اسالمي شوراي مصوبات رساند ، مي استحضار به احتراماً 
 از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت« مخابراتي و تجهيزات مرتبط

 : كه نتيجه به شرح ذيل براي استحضار اعالم مي گردد
، دكل و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط را  شوراي اسالمي شهر مشهد، دستورالعمل ساماندهي و صدور مجوز احداث پايه -1 

جهت اجرا به شهرداري مشهد ابالغ  1314؍11؍21-ش؍5؍14؍21513تصويب نموده و به موجب مصوبه شماره  1314؍11؍21در تاريخ 
اسالمي شهر  ، شوراي1311؍11؍11شهرداري مشهد، مجدداً در تاريخ  1311؍13؍11-ش؍5؍14؍21513نموده و به موجب مصوبه شماره 

 به شهرداري ابالغ كرده است. 1311؍11؍1-ش؍4؍11؍11131اصالح دستورالعمل پيوست مصوبه را تصويب و به شماره 

، شوراي اسالمي شهر مشهد  با اعتراض هيأت تطبيق مصوبات شوراي اسالمي شهرستان مشهد از طريق فرماندار به مصوبه مذكور -2 
مبني بر حذف واژه )نظامي و انتظامي( از مصوبه  1311؍12؍15، طرح دو فوريتي مورخ  مصوبات شورادر راستاي تامين نظر هيأت تطبيق 

دستورالعمل پيوست مصوبه  1به تصويب رسانده است. در ماده  1311؍12؍14-ش؍4؍11؍21831را طي مصوبه شماره  1311؍11؍11مورخ 
به شهرداري مشهد اجازه داده شده است، بابت صدور مجوز  1311؍12؍14و  1311؍11؍11مصوبات مورخ  1و ماده  1314؍11؍21مورخ 

، نصب آنتن و تجهيزات مخابراتي و غيره مبالغي را  (BTSبراي احداث هر كيوسك مخابراتي، ايستگاه و دكل مخابراتي ارتباط همراه )
،  ، از متقاضي دريافت مجوز شهرداري(تحت عنوان بهاي خدمات جبران هزينه هاي شهرداري )سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

 1311؍12؍14و  1311؍11؍11مصوبات مورخ  8و ماده  1314؍11؍21دستورالعمل مصوبه مورخ  13وصول نمايد. همچنين در ادامه در ماده 
موقت شده است. ، مشمول پرداخت بهاي خدمات بهره برداري  مكان هايي كه براي احداث موضوع آن دستورالعمل استفاده شده يا مي شود

، آنتن ها و غيره در ساختمانها و محوطه  مصوبات فوق الذكر احداث هرگونه كيوسك مخابراتي، پايه و دكل 2شايان ذكر است در ماده 
، صنعتي و غيره بدون دريافت مجوز  ، تفريحي و مذهبي ، آموزشي، فرهنگي ، مراكز بهداشتي و درماني ، عمومي و خصوصي اماكن دولتي

 هرداري ممنوع اعالم شده است.از ش

نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با كاال و خدمات مشمول ( 1381قانون ماليات بر ارزش افزوده )مصوب  38بر اساس ماده  -3 
انواع كاالهاي ، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي  قانون ياد شده 43قانون مزبور تعيين شده است. ضمن آن كه مطابق ماده 

وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در آن قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين گرديده، توسط شوراهاي اسالمي و ساير 
مراجع ممنوع شده است. از آنجا كه دكلها و آنتن هاي مخابراتي مورد استفاده دستگاه هاي دولتي و عمومي و خصوصيف شركتهاي 

بانكها و غيره، جزئي از فرايند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذكور است و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض  ، مخابراتي
قانون فـوق الذكر خـواهد بود و از سوي ديگر شهرداري خـدمتي بابت دكلهاي مخابراتي ارائه نمي نمايد كه مستحق  38مصرح در مـاده 

و  1شوراي اسالمي شهر مشهد و مواد  1314؍11؍21دستورالعمل مصوبه مورخ  13و  1ه شده باشد، بنابراين مواد دريافت بهاي خدمات ارائ
 مغاير با مواد قانوني ياد شده است. 1311؍12؍14و  1311؍11؍11مصوبات مورخ  8

، اراك و سمنان نيز طي  ، كرج كرمانشاه،  ، آبادان ، خرمشهر به شوراهاي اسالمي شهرهاي شيراز مربوط مشابه مصوبات است ذكر شايان 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  1314؍1؍13-513و دادنامه شماره  1313؍13؍21-1838و  1834تا  1111دادنامه هاي شماره 

-ش؍5؍14؍21513شماره دستورالعمل پيوست مصوبه  13و  1اخذ عوارض از دكلها و آنتن هاي مخابراتي ابطال شده است. بنا به مراتب مواد 
شوراي اسالمي شهر  1311؍12؍14-ش؍4؍11؍21831و شماره  1311؍11؍11-ش؍4؍11؍11131مصوبات شماره  8و  1، مواد 1314؍11؍21

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان  12قانون ماليات بر ارزش افزوده تشخيص و ابطال آن با عنايت به ماده  43مشهد مغاير با ماده 

  "عدالت اداري مورد تقاضا مي باشد. موجب امتنان است از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.
 : است زير قرار به اعتراض مورد هاي تعرفه متن 

  : شوراي اسالمي شهر مشهد 1311؍12؍14-ش؍4؍11؍21831 شماره مصوبه( الف 
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به شهرداري مشهد مقدس ) سازمان ( اجازه داده مي شود بابت پيگيري و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز و نظارت  -1 ماده "
هاي دوره اي براي حصول اطمينان از كاركرد صحيح و رعايت شرايط و استانداردها و مقررات موضوعه ، به ازاي صدور مجوز با اعتبار دو 

ريال ، براي هر دكل  14؍333؍333( ، مبلغ BTSخابراتي، ايستگاه و دكل مخابراتي ارتباطات همراه )ساله براي احداث هر كيوسك م
، نصب آنتن ها و تجهيزات مخابراتي و ارتباطي  ريال 13؍333؍333( مبلغ Wifiارتباطات بيسيم نقطه به نقطه ) راديويي ( يا واي فاي )

( عمومي wifi ، نصب هر تجهيز واي فاي ) ريال 13؍333؍333م سايت شيرينگ ( مبلغ متقاضيان جديد بر روي پايه و دكل موجود ) انجا
ريال تحت عنوان بهاي خدمات جبران  3؍333؍333ريال و به ازاي نصب هر كافوي مخابراتي مبلغ  1؍333؍333بر روي ساير المان ها 

ابتداي هر سال خورشيدي، مبالغ فوق را به ميزان درصد  از و نموده وصول مجوز دريافت متقاضي ، از هزينه هاي شهرداري ) سازمان (
 .دهد افزايش قبل سال به نسبت تورم اعالمي توسط بانك مركزي

مكان هايـي كـه براي احـداث تجهيزات مـوضـوع اين دستـورالعمـل استفاده شده يا مي شود، از زمان ابـالغ اين مصوبـه،  -8ماده 

  "خواهند بود. 1312؍11؍3-ش؍5؍12؍1232مصوبه شماره  5ماده  1مشمول پـرداخت بهاي خـدمات بهره برداري مـوقت ) مـوضوع رديف 

 : شوراي اسالمي شهر مشهد 1314؍11؍21-ش؍5؍14؍21513 شماره مصوبه( ب 
به شهرداري مشهد مقدس ) سازمان ( اجازه داده مي شود بابت پيگيري و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز و نظارت  -1 ماده "

مجوز با اعتبار دو ، به ازاي صدور  هاي دوره اي براي حصول اطمينان از كاركرد صحيح و رعايت شرايط و استانداردها و مقررات موضوعه
ريال به  13؍333؍333ريال و براي دكل هاي ارتباطات بيسيم ) راديويي (  14؍333؍333، مبلغ  (BTSساله براي هر سايت مخابراتي )

عنوان بهاي خدمات جبران هزينه هاي سازمان، از متقاضي دريافت مجوز وصول نموده و از ابتداي هر سال خورشيدي، مبالغ فوق را به 
 ل افزايش دهد.قب سال نسبت به مركزي بانك توسط اعالمي ان درصد تورمميز

، مشمول پرداخت بهاي خدمات 1311مكان هايي كه براي احداث دكلهاي مخابراتي استفاده شده يا مي شود، از ابتداي سال  -13ماده 

  "خواهند بود.( 1312؍11؍3-ش؍5؍12؍1232مصوبه شماره  5ماده  1بهره برداري موقت ) موضوع رديف 
 : شوراي اسالمي شهر مشهد 1311؍11؍11-ش؍4؍11؍11131 شماره مصوبه( ج 

به شهرداري مشهد مقدس ) سازمان ( اجازه داده مي شود بابت پيگيري و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز و نظارت  -1 ماده " 
و استانداردها و مقررات موضوعه ، به ازاي صدور مجوز با اعتبار دو هاي دوره اي براي حصول اطمينان از كاركرد صحيح و رعايت شرايط 

ريال، براي هر دكل  14؍333؍333(، مبلغ BTSساله براي احداث هر كيوسك مخابراتي، ايستگاه و دكل مخابراتي ارتباطات همراه )
نصب آنتن ها و تجهيزات مخابراتي و ارتباطي  ريال، 13؍333؍333( مبلغ Wifiارتباطات بيسيم نقطه به نقطه ) راديويي ( يا واي فاي )

( عمومي wifi ريال ، نصب هر تجهيز واي فاي ) 13؍333؍333متقاضيان جديد بر روي پايه و دكل موجود ) انجام سايت شيرينگ ( مبلغ 
ن بهاي خدمات جبران ريال تحت عنوا 3؍333؍333ريال و به ازاي نصب هر كافوي مخابراتي مبلغ  1؍333؍333بر روي ساير المان ها 

تقاضي دريافت مجوز وصول نموده و از ابتداي هر سال خورشيدي، مبالغ فوق را به ميزان درصد تورم م هزينه هاي شهرداري ) سازمان (، از
 .دهد افزايش قبل سال نسبت به اعالمي توسط بانك مركزي

مكان هايي كه براي احداث تجهيزات موضوع اين دستورالعمل استفاده شده يا مي شود، از زمان ابالغ اين مصوبه، مشمول پرداخت  -8ماده 
  "خواهند بود. 1312؍11؍3-ش؍5؍12؍1232مصوبه شماره  5ماده  1بهاي خدمات بهره برداري موقت ) موضوع رديف 

و  1318؍1؍25-ش؍4؍18؍413 شماره هاي اليحه موجب به مقدس مشهد هرش اسالمي شوراي رئيس مذكور، شكايت به پاسخ در 
 : توضيح داده است كه 1318؍3؍11-ش؍4؍18؍5531

  محترم عمومي ديوان عدالت اداري هيأت " 
 1132831 پرونده كالسه به دادخواست دفاعيه اليحه:  موضوع 

  عليكم سالم 
مبني بر درخواست ابطال مواد  1131183134831118 شماره پرونده موضوع كشور كل بازرسي سازمان دادخواست به بازگشت ، احترام با 
 1311؍12؍14-ش؍4؍11؍21831مصوبـه شمـاره  8و  1و مواد  1314؍11؍21-ش؍5؍14؍21513دستورالعمل پيوست مصوبه شماره  13و  1
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مخابراتي و تجهيزات مرتبط، اليحه دفاعيه به شرح ذيل تقديم با مـوضوع سامانـدهي و صـدور مجـوز احـداث پايـه، دكـل و ايستگاه هاي 

  مي شود.
 : مقدمه

و  44ماده  21 و  15، 23ات تلفن همراه موضوع جديدي نيست، به موجب بندهاي تجهيز و ها آنتن و مخابراتي دكلهاي نصب ساماندهي 
قانون اساسنامه  13قانون شهرداريها مراقبت در ساخت و سازها به هر نحو در صالحيت شهرداريها است؛ بر اساس ماده  133همچنين ماده 

شركت مخابرات مكلف به كسب اجازه و انجام هماهنگي با شهرداريها هستند. توجه خاص به اين موضوع به عنوان تكليفي غير قابل 
 صورت گرفته است. 1381؍1؍24سيما و منظر شهري ..... مصوب اغماض در ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي 

 دامنه كاربرد شهرداريها يكي از عوامل اصلي اجراي ضوابط شناخته شده اند. 1 -1در بند 

 با توجه به اينكه تجهيزات مخابراتي از معابر قابل رويت هستند را مشمول ضوابط مي داند. 1 – 2به موجب بند 

نه تنهـا بـر اينكه در طـراحي و ساخت ساختمان هاي جديد مي بايد ضوابط  1–2–3و همچنين  18–1–3و  11-1– 3 بنـدهاي در 
ساله مي بايست تمامي موارد مغاير )نه تنها مواردي چون دكل هاي مخابراتي،  4سيما و منظر شهري رعايت شوند، بلكه در يك بازه زمانه 

.( نيز مي بايد از چشم انداز قابل رويت در معابر حذف شوند. با عنايت به مراتب فوق، كه كولرهاي گازي، سيمكشي هاي ساختماني و ...
 شود.پاسخ و مستندات براي گزارش سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير تقديم مي

افزوده )تعلق عوارض و قانون ماليات بر ارزش  38محور اول گزارش؛ با عنايت به اينكه فعاليت اپراتورهاي مخابراتي منتج به تحقق ماده 

  قانون مذكور امكان برقراري و دريافت عوارض 43درآمد براي شهرداريها( مي شود، لذا با استناد به ماده 
 : از آنها نيست. در پاسخ به استحضار مي رساند

اما براي ارائه دهنده خدمات يا توليد ، عوارض و ماليات تعيين شده،  قانون ماليات بر ارزش افزوده براي خدمات و كاالها 38 ماده در( الف 
؛ بلكه قانون مذكور آنها را مكلف به وصول عوارض و ماليات و در پايان دوره واريز به  ، عوارض و مالياتي برقرار نشده است كننده كاالها

 حساب هاي تعيين شده كرده است.
 دماتخ از كنندگان استفاده) خدمات و كاال كنندگان مصرف افزوده، ارزش بر ماليات قانون موضوع ماليات و عوارض كننده پرداخت( ب  

ـه اين مصوب در شود، مـي واريز خـزانه در شده تعيين هاي حساب به مالي دوره پايان در و اخذ مشتركان از آن مبلغ هستند،( مخابراتي
اپراتورهاي مخابراتـي كه از دكل ها و ساير تاسيسات مخابراتي تجاري استفاده مي نمايند )ارائه دهندگان خدمات مخابراتي( موظف به 

  پرداخت عوارض هستند، بنابراين اجراي مصوبه مغايرتي با قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد.

، به همين جهت اين تمايز در ماده  ، در قانون ماليات بر ارزش افزوده ديده شده است وصول و ايصال مامور و كننده پرداخت بين تمايز( ج 
قانون مذكور، با تاكيد بر قانوني و الزم االجرا بودن قانون ماليات هاي مستقيم توسط مشمولين قانون ماليات بر ارزش افزوده، مشخص  42

 و شفاف شده است. بنابراين همه فعاالن اقتصادي از جمله اپراتورهاي مخابراتي موظفند نه تنها ماليات هاي اين قانون را وصول و به حساب
 ، خود نيز بايد ماليات هاي تكليفي قانون مالياتهاي مستقيم را هم بپردازند. ريز نماينددولت وا

قانون ماليات بر ارزش افزوده محدوديت هايي را براي برقراري عوارض و ماليات تعيين كرده است، سازمان بازرسي به محدوديت  43 ماده( د 
 شده معين آنها عوارض و ماليات تكليف ، قانون اين در كه خدمات ارائه همچنين و يديتول و وارداتي كاالهاي انواع »مندرج در ابتداي آن 

ده، عوارض پرداخت مي كنند، مشمول افزو ارزش بر ماليات قانون اجراي در اپراتورها كه دليل اين به است معتقد و نموده استناد «است

 ستنده عوارض ايصال و وصول مامور صرفاً اپراتورها رسيد، استحضار به( ج و عوارض ديگري نمي شوند، لذا همان گونه كه در بندهاي )ب
مصرف كنندگان  از كه است وجوهي پردازند، مي ماليات و عوارض عنوان به آنچه) ، اند نشده عوارضي نوع هيچ پرداخت به مكلف خود و

 دريافت كرده اند( بنابراين دريافت اين عوارض از اپراتورها مضاعف نيست.
؛ مطالبه بهاي خدمات بهره برداري موقت از فضاهايي كه براي نصب تاسيسات، تجهيزات و دكلهاي مخابراتي اشغال  دوم گزارشمحور 

 مي شوند.

 فعاليت و برداري بهره و ، زمين كاربري نوع شهرها جامع هاي طرح داري موقتبر بهره خدمات بهاي دريافت و برقراري از هدف: مقدمه 
 اختهايس زير هستند موظف شهرداريها و خدماتي هاي دستگاه كه است بديهي و كنندمي تعيين را آنها روي بر احداثي بناهاي در مجاز هاي
، كار و فعاليت در  ، زندگي د تامين نمايند؛ تا امكان شكل گيري شهرخو داخلي اعتبارات و هزينه با را مصوب كاربريهاي با متناسب و الزم
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، متاسفانه بهره برداري مغاير با  قانون شهرداريها 133؛ ليكن عليرغم تمام مراقبت هاي شهرداريها و اهتمام كميسيون هاي ماده  آن باشد
كاربري مجاز )خصوصا بهره برداري داراي ارزش افزوده مانند استفاده تجاري و اقامتي از ساختمان هاي با كاربري مسكوني، آموزشي و 

، تبعات  رده اي صورت مي گيرد، به گونه اي كه اجراي تمامي احكام صادره براي ممنوعيت بهره برداري و قلع بناخدماتي( در سطح گست
 : اجتماعي و امنيتي به دنبال دارد، به همين جهت شهرداريها با ابتكار دريافت بهاي خدمات بهره برداري موقت سعي دارند با

 مان هاي داراي پايانكار مرتبط، با فعاليت در ساير ساختمان هايكسان سازي هزينه تمام شده فعاليت در ساخت 
 فراهم آوردن مهلتي براي انتقال محل فعاليت، يا دريافت پايانكار مربوطه 

 ايجاد انگيزه در شهروندان جهت اجراي طرح ها و رعايت قوانين 

 نا محدود اين تخلف را مديريت و پيشگيري نمايد. تداوم 

 و منـازل بام پشت از مخابراتي تجهيزات و ها دكل تدريجي انتقال و جانمايي با دارند نظر در مشهد شهرداري و شهر اسالمي شوراي 

 را ذكورم تاسيسات ايمني بطضوا كنترل و بازبيني امكان عمومي، معابر مياديـن، ها، پارك عمومي، اماكن بـه خصوصي هاي ساختمان
 دادنامه به عنايت با و نمايد، مرتفع را....  و تاسيسات انفجار دكل، سقوط سوء، تشعشعات اثرات از شهروندان هاي نگراني و آورده، فراهم
صوبه شوراي م ابطال براي ايران سيار ارتباطات شركت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري )به هنگام شكايت 1311 ؍5؍13-322 شماره

اختيار قـرار مي دهد را نيز وصول نمايـد، مبناي محاسبه اين اجـاره بهاء در اسالمي شهر قم( مي بايد اجاره اراضي و امالكي را كه در 
مصوبـه، تعرفه هاي مقرر در بهاي خدمات بهره برداري موقت تعيين شده است. از آنجا كه در طرح هاي جامع و ضوابط و مقررات مندرج 

وني، تجاري و ..... موضوعيت ندارد، شهرداريها به عنوان در طرح هاي تفصيلي نصب دكل هاي مخابراتي در پشت بام ساختمان هاي مسك
متولي مراقبت و اجراي طرح هاي مذكور از طريق صدور مجوز )پروانه(، مكلف به مراقبت هاي پيشگيرانه از هرگونه تخلف و حتي برخورد 

اختمان هايي كه داراي كاربري مسكوني، اقامتي، با آنها و نهايتاً ساماندهي مي باشند، دريافت بهاي خدمات بهره برداري موقت از مالكان س
آموزشي و ... هستند و با عقد قراردادهاي با مبالغ هنگفت )حتي بيش از اجاره بهاي واحدهاي تجارتي براي فضايي كه مجاز به هيچگونه 

ونه كه نمايند، كامالً منطقي، و همان گبهره برداري از آن نيستند( با اپراتورهاي مخابراتي كه بر اساس قانون تجارت تشكيل و فعاليت مي 
در بيان هدف از برقراري و دريافت بهاي خدمـات بهره برداري موقت بـه استحضار رسيد، دريـافت بهاي خدمات مـذكور حـداقل اقـدامي 

 است كه شهرداريها مي توانند براي ساماندهي تاسيسات و تجهيزات مخابراتي داشته باشند.

 هست و بوده مشهد شهر اسالمي شوراي و شهرداري نظر مورد آن اجرايي دستورالعمل و كشور بازرسي نظر مورد صوباتم در آنچه:  اوالً 
دهاي ي نيست بلكه برابر با بنجديد موضوع ابدا موضوع اين كه است همراه هاي تلفن هاي آنتن و مخابراتي دكل نصب موضوع ساماندهي

قانـون شهرداريها مـراقبت در ساخت و سازها به هـر نحو از انحاء در  133قانون شهرداريها و همچنين مفاد ماده  44ماده  21و  23و  15
قانون اساسنامه شركت مخابرات، مكلف  13صـالحيت شهرداريها است عـالوه بـر آن و علي الخصوص شركتهاي مخابراتي بر اساس ماده 

اريها هستند بنابراين رها كردن اين موضوع مهم و عدم كنترل شهرداريها در نصب دكلها و آنتن به كسب اجازه و انجام هماهنگي با شهرد
ها و مستحدثات مخابراتي آن قطعا تبعاتي زيادي بر شهر و شهروندان در پي خواهد داشت خصوصا اينكه نصب دكلها و آنتن هاي مخابراتـي 

 .است پيش ساماندهي و دقت نظر بيش ازبه دليل وجود تشعشعات مضر بر روي موجودات نيازمند 
قانون ماليات بر ارزش افزوده مربوط و وضع عوارض است در حالي كه اساساً آنچه در  43و  31 مواد جمله از شده مطرح داليل: ثانياً  

است كه حسب استحضار قضات « بهاي خدمات» مصوبات مورد نظر و دستور العمل آن مد نظر شوراي اسالمي شهر مشهد بوده است 
 ديوان عدالت اداري، تفاوت ماهيتي با عوارض دارد.

 مشهد اريشهرد به كه است اين است شده داده توضيح روشني به آن اجرايي العمل دستور الخصوص علي و مذكور مصوبات در آنچه: ثالثاً 
دمات معين و مشخص عنوان شده بهاي آن را اخذ نمايد در حالي كه سازمان بازرسي كل در شرح خ مقابل در تا است شده داده اجازه

دادخواست تقديمي عدم وجود خدمت مشخص و معين را مطرح نموده است؟! چه اينكه خدمات مورد نظر در راستاي حفظ نظم و مبلمان 
ذاتي شهرداري نيست بنابراين اجرت خدمت شهرداري مي بايست  شهري و جلوگيري از بروز خطرات احتمالي براي شهروندان جزو وظايف

پرداخت شود كه اين موضوع در قالب مصوبه و دستورالعمل معين اعالم و ابالغ شده است و سازمان فاوا ضمن انجام همكاري الزم با 
نتن ها و تجهيزات آنها را در محل شركتهاي مخابراتي با بررسي هاي فني مهندسي الزم نسبت به صدور مجوز نصب دكل مخابراتي و آ
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هاي تعريف شده اقدام مي نمايد و شوراي شهر براي تامين اعتبارات الزم جهت انجام خدمات به شهروندان و همين شركتهاي مخابراتي، 
هاي حاصله نسبت به وضع مصوبه اخذ بهاي خدمات بهره برداري موقت اقدام كرده است كه ارقام مربوطه درصدي جز مختصري از درآمد

شركتهاي مخابراتي از توسعه خدمات خود حاصل از ارائه اين خدمت شهرداري است. بنابراين شهرداري مشهد در خصوص نحوه جانمايي، 
صدور مجوز احداث و ... خدمات مضاعفي به اين شركت مخابرات و شركتهاي تلفن هاي همراه ارائه مي نمايد بنابراين مستحق دريافت 

قانون منقح( قانون تشكيالت،  83ماده )  11از ماده  1واهد بود. كه تصويب اين دستورالعمل به استناد تكليف مندرج در بند بهاي آن نيز خ
همين ماده قانوني شوراها وظيفه تصويب  21وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران بوده است. همچنين برابر با بند 

  .است نآ با مطابق و قانون اساس بر خدمات بهاي وضع بنابراين توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته با آن را دارند. نرخ خدمات ارائه شده

 جودو تفاوتهايي خدمات بهاي و عوارض بين مستحضرند اداري عدالت عمومي هيأت قضات و تخصصي كميسيون اعضاء كه طوري همان 
ي در خصوص اخذ عوارض صحيح نيست چرا كه شهرداري مشهد با توجه به آرا هيأت عمومي ديوان مخابرات اپراتورهاي ادعاي بنابراين دارد

كه رأي مذكور ابالغ شده  1313مبني بر ممنوعيت اخذ عوارض از سايتهاي مخابراتي )دكلهاي ارتباطات همراه و بيسيم(، از دي ماه سال 
اران ارتباطات راديويي بيسيم دريافت ننموده و نمي نمايد و لذا ادعاي اخذ است هيچ گونه عوارضي از اپراتورهاي مخابراتي و بهره برد

مشهد صحيح نيست و مادامي كه اصل موضوع اخذ عوارض صحت ندارد، پرداختن به موضوعاتي نظير قوانين و  عوارض توسط شهرداري
يت ندارد. تصويب و تعيين بهاي خدمات بهره برداري مقررات مرتبط با اخذ ماليات بر ارزش افزوده در توجيه ممنوعيت اخذ عوارض موضوع

ت با توجه به مباني قانوني اس« سهم استفاده از ارزش اقتصادي و مزاياي كاربريهاي جديد بر اساس طرح هاي شهري»موقت نيز به عنوان 
 كه ذيالً و به اختصار به آن اشاره مي شود:

شوراي اسالمي شهر مشهد به عرض مي رساند: با توجه  1314؍11؍21-ش؍5؍14؍21513مصوبه شماره  13و  1 ماده خصوص در:  الف 
 83قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداريها و ساير مراجع ) شوراهاي اسالمي شهرها به جهت تكليف قانوني مندرج در ماده  115به ماده 

آمدهاي پايدار شهرداريها به اعمال سياستهايي بپردازند كه قانون شوراها ( مكلف شده اند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام در
ذيل ماده مذكور درج شده است بنابراين و پس از تشخيص لزوم اعمال اصالحات در مصوبه مذكور، « ز»تا « الف»جزئيات آن در بندهاي 

قانون برنامه ششم  13د الف ماده شوراي اسالمي شهر مشهد به بن 1311؍12؍14-ش؍4؍11؍21831مصوبه شماره  8و  1در تدوين ماده 
شهرداريها مكلفند نسبت بـه درج الـزام رعـايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني اقدام نمايند. » توسعـه كه اشعـار مي دارد 

 25همچنين تبصره ذيل بند و « صدور پايانكار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است

 .گرديد اتكا ؛ معماري و شهرسازي عالي شوراي تاسيس قانون در موضوعه قانون شهرداريها و مقررات 133ماده  1و تبصره  44ماده 

 صاحبان براي ساز و ساخت هرگونه جهت شهرداري طرف از كه است قانوني مجوزي ساختماني، پروانه مستحضريد، كه همانطوري:  ب 
قانون شهرداري، همه مالكان امالك و اراضي واقع در شهر مكلف شده اند قبل از هرگونه عمليات  133ك صادر مي شود. مطابق ماده امال

قانون شهرداري، شهرداريها، مكلف اند نوع  44ماده  25ساختماني از شهرداري محل، پروانه ساختمان اخذ كنند و بر اساس تبصره ذيل بند 
 ناستفاده از ساختمان را در پروانه هاي صادره قيد و همواره به آن نظارت كنند تا تخلفي از نحوه استفاده از ساختمان صورت نگيرد. همچني

شهرداري را  133و كميسيون ماده  قانون شهرداري، تغيير در نحوه استفاده از ساختمان و نقض ضوابط مربوط به كاربري را ممنوع كرده
قانون شهرداريها،  133مرجع رسيدگي به اين گونه تخلفات دانسته است. ليكن علي رغم تمام مراقبتهاي شهرداري و اهتمام كميسيون ماده 

لع ري غير مجاز و قمتأسفانه بهره برداري غير مجاز در سطح گسترده اي صورت مي گيرد كه اجراي احكام صادره براي ممنوعيت بهره بردا
 بنا، تبعات اجتماعي و امنيتي به دنبال دارد. به همين جهت شهرداري با ابتكار اجراي طرح جامع ساماندهي سايتهاي مخابراتي كه به تأييد

ختصاص از فضاي آنها مي تواند به تاسيسات ا ٪4اپراتورهاي مخابراتي رسيده است و اختصاص مكان در اماكن عمومي نظير پاركها )كه 
، معابر عريض و مستعد و .... براي استقرار دكلهاي تجميعي زيباسازي شده و همچنين با وضع تمهيدات دريافت بهاي خدمات  ، ميادين يابد(

 كنند، سعي دارد تا :بهره برداري موقت از مالكاني كه در بخشي از ملك خود تغيير بهره برداري ايجاد نموده و كسب درآمد مي
رهاي مخابراتي را تشويق نمايد تا در اجراي طرح جامع ساماندهي سايتهاي مخابراتي تسريع نموده و در اصالح و توسعه شبكه اپراتو -1 

ارتباطي مناسب و اصالح سيما و منظر شهري مشاركت نمايند. واضح است كه با جانمايي و انتقال تدريجي دكلها و تجهيزات مخابراتي از 
هاي خصوصي به اماكن عمومي ياد شده، امكان بازبيني و كنترل ضوابط ايمني تأسيسات مـذكور فراهم مي شود پشت بام منازل و ساختمان

 توجه با است بديهي. شد خواهد مرتفع و يافته كاهش رواني و بهداشتي مسائل دكل، سقوط و نگراني شهروندان از اثرات سـوء آنها نظير
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ح مذكور، مالك اكثر طر در و است مالكين عهده به موقت برداري بهره خدمات بهاي پرداخت شهر اسالمي شوراي مصوبه طبق كه آن به
 محل هاي استقرار دكلها شهرداري مي باشد، هزينه اي تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري موقت به اپراتورها تحميل نخواهد شد.

نمايد تا منجر به اعتراض ساير شهروندان مجاور امالك محل استقرار جهت اجراي طرحها و رعايت قوانين در شهروندان ايجاد انگيزه  -2 
 دكلهاي مخابراتي نشود.

، هزينه و اعتبارات الزم را تأمين نمايد تا بتواند زمينه زيرساختهاي ارتباطي و اختصاص  ششم توسعه در اجراي قوانين موضوعه در برنامه -3 
 مكانهاي مناسب را فراهم نمايد.

 نامحدود تخلفات شهروندان را در بهره برداري غير مجاز از ملك خود مديريت و پيشگيري نمايد.تداوم  -5 
، نوع بهره برداري و فعاليتهاي مجاز در  با عنايت به آن كه در طرح هاي جامع و ضوابط و مقررات مندرج در طرحهاي تفصيلي شهري

ختمانهاي مسكوني و .... موضوعيت ندارد، لذا شهرداري مكلف به مراقبتهاي مخابراتي در پشت بام سا امالك تعيين شده است و نصب دكل
يل بپيشگيرانه از هرگونه تخلف و برخورد با آنها و نهايتاً ساماندهي مي باشد. بنابراين واضح است كه بهره برداري داراي ارزش افزوده از ق

ربري مسكوني، آموزشي، درماني، اداري، مذهبي و ... مستلزم تغيير كاربري استفاده تجاري، اقامتي، تأسيسات درآمدزا و ... از امالك با كا
قانـون تاسيس شـوراي عالي شهرسازي و  4مي باشد كه در صورت تصميم بـه تغيير كاربري دايم، اين مـوضوع تصويب كميسيون مـاده 

رهاي مخابراتي اجاره مي دهند و از محلي كه مجاز به معماري را مي طلبد. با اين وجود شهرونداني كه بخشي از ملك خود را به اپراتو
هيچگونه بهره برداري تجاري از آن نيستند درآمد هنگفتي كسب مي نمايند، رغبتي به تغيير كاربري دائم ندارند. ليكن عـدم تغيير كاربري 

ي موقت امالك و اراضي و مستغالت شهروندان دائم مـانع از استيفاي حقـوق شهرداري از ارزش اضافـه شده بـه واسطـه تغيير بهره بردار

  نخواهد شد و دريافت بهاي خدمات بهره برداري موقت،
حداقل اقدامي است كه شهرداري مي تواند براي ساماندهي سايتهاي مخابراتي و ترغيب اپراتورها به استفاده از اماكن عمومي به عمل آورد. 
با اين توصيف استقرار برخي از دكلهاي مخابراتي در اماكن با نحوه استفاده غير از تأسيسات شهري و غير عمومي منجر به تغيير در نوع 

قانون شهرداريها، مستلزم اخذ مجوز از  133اري از امالك محل استقرار به صورت موقت مي شوند، كه اين موضوع حسب ماده بهره برد
شوراي اسالمي شهر مشهد نيز مالكاني كه بهره برداري از بخشي  1312؍11؍3-ش؍5؍12؍1232شهرداري بوده و به موجب مصوبه شماره 

به پرداخت بهاي خدمات بهره برداري موقت مي باشند. الزم به ذكر است كه به موجب مصوبه فوق  از ملك خود را تغيير داده اند ملزم
هاي ، ب كنندالذكر هم اكنون مالكين امالك در ساير مواردي غير از استقرار دكلهاي مخابراتي كه از ملكشان بهره برداري ديگري مي

با توجه به ماهيت قرار داشتن اسكلت دكلها در معرض مستقيم شرايط جوي  برداري موقت را پرداخت مي نمايند. ضمناً خدمات بهره
)بارندگي، باد و طوفان و احتمال فرسودگي و خوردگي در اثر هواي مرطوب با غلظت اسيدي ناشي از دود و آلودگي هواي شهرها( و همچنين 

 ليل تغيير در فناوري و كم و اضافه شدن تجهيزات مخابراتي مستقرجابجا شوندگي دكلها و انجام تغييرات در سازه دكلها يا ارتفاع آنها به د
، شهـرداري پس از تـأييديـه مهنـدسين ناظر، اقـدام  بر روي آنها كه به موجب آن احتمال تغيير در شـرايط ايستايي دكلها متصـور است

عتبار مجوزها كنترلهاي الزم دوره اي را از طريق اداره نمايد و در طي مدت ابـه صـدور مجـوزهاي بهره برداري دوره اي )دو ساالنه( مي
 نظارت بر ساخت و سازها براي حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات ايمني به عمل مي آورد.

تهيه و تصويب اصل آيين نامه ساماندهي سايت ها و صدور  1314؍33؍18 تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت اينكه به توجه با 
مجوز احداث، پايه و ايستگاه هاي مخابراتي و تجهيزات مرتبط را مغاير قانون و خارج از اختيار تشخيص نداده است و نظر به اينكه طبق 

هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني از قانون شهرداريها، كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي مكلفند قبل از  133ماده 
قبيل احداث شبكه تلفن، آب، برق و ساير تأسيسات مجوز كتبي از شهرداري را اخذ نمايند، شايسته است تا دستگاه هاي اداري و دولتي و 

 بند بقط اينكه به تعناي با لذا. باشند اشخاص ساير مشق سر و پيشقدم خصوص اين در نيز عمومي خدمات دهنده بخش خصوصي ارائه
و اصالحات بعدي، تصويب آيين  1314قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب  11ماده  1

ماده مذكور تصويب  21نامه هاي پيشنهادي شهرداري، پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور و همچنين طبق بند 
نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداريها از جمله وظائف و 
 مسئوليتهاي شوراي اسالمي شهرها مي باشد و با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از اينكه مصوبه مورد اعتراض تمامي مراحل قانوني خود

 مصوبات ناي هدف كه گرددمي تأكيد را طي نموده و كميته تطبيق مصوبات با قوانين نيز آن را مغاير با قوانين تشخيص نداده است. 
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 شهرسازي ولاص كنترل شهري، ايمني مسائل رعايت به مستمر نظارت و كنترل شهري، منظر و سيما اصالح مخابراتي، سايتهاي ساماندهي
دور مجوز و بهاي خدمات بهره ص هزينه دريافت و بوده بنا استحكام به مربوط مالحظات ويژه به ساختمان ملي اتمقرر رعايت مديريت و

 "برداري موقت نيز در راستاي همين خدمات و مطابق با قوانين و نظر هيأت عمومي ديوان است.
با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان  1318؍8؍15 تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 

 شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
 رأی هیأت عمومی

رأي بر  1318؍4؍8-185الي  181هاي شماره نظر به اينكه هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه -الف
-21831مصوبه شماره  8و ماده  1311؍11؍1-11131مصوبه شماره  8و ماده  1314؍11؍21-21513مصوبه شماره  13عدم ابطال ماده 

 رد خواسته از قسمت اين به دوباره رسيدگي براي موجبي بنابراين است، كرده صادر مشهد شهر اسالمي مصوب شوراي 1311؍12؍14
 .ندارد وجود كشور كل بازرسي سازمان شكايت

قانون مذكور، صدور مجوز از وظايف  133و  133 مواد همچنين و قانون شهرداريها 44ماده  21و  23، 15 بندهاي حكم به توجه با -ب
مصوبه شماره  1و ماده  1311؍11؍11-11131مصوبه شماره  1و ماده  1314؍11؍11-21513مصوبه شماره  1شهرداري است، بنابراين ماده 

از مصوبات شوراي اسالمي شهر مشهد مبني بر صدور مجوز با اعتبار دو سال در مواد ياد شده مغاير قانون نيست و  1311؍12؍21831-14
  ابطال نشد./

 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض هیأت عمومی دیوان  12موضوع: اعمال ماده 

 مخابراتی های آنتن و ها دکل به مربوط عوارض اخذ خصوص در عدالت اداری

  متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

 اداره و اداری عدالت دیوان بازرسی و نظارت معاونت -ب کرد شهر شهردار و اسالمی شورای رئیس -الف اعالم کننده تعارض آراء:

 عمومی هیأت کل

به رئيس ديوان عدالت  1318؍1؍1-18؍11133؍113؍5 شماره نامه موجب به شهركرد شهر اسالمي شوراي رئيس و شهردار :كار گردش
هاي مخابراتي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراء معارض اداري اعالم كرده است كه در موضوع وضع عوارض مربوط به دكل ها و آنتن

عوارض مزبور را ابطال نموده و بر  1314؍3؍18-213و  1311؍1؍15-411صادر كرده است بدين نحو كه به موجب دادنامه هاي شماره 
قانون  11عوارض فوق را صحيح تشخيص داده است. بر همين اساس اعمال مقررات ماده  1311؍11؍25-1213ناي دادنامه شماره مب

معاونت نظارت و بازرسي ديوان عدالت  1311؍3؍21تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را درخواست مي كند. حسب گزارش 
شود. رئيس ديـوان عدالت اداري نيز ن موضوع تعارض آراء به رئيس ديوان عدالت اداري اعالم مياداري و اداره كل هيأت عمومي نيز همي

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان  11در راستـاي رفـع تعارض فوق و تعيين رأي صحيح بـر مبناي اختيار حاصل از حكم مقرر در ماده 
 اداري ارجاع مي كند. عدالت اداري، موضوع را به هيأت عمومي ديوان عدالت

: است زير قـرار به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1314؍3؍18-213و  1311؍1؍15-411ل مذكور در دادنامه هاي شماره استدال متن 

 صادرات و واردات همچنين و ايران در خدمات ، عرضـه كاال و ارائه1381قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سـال  1 مـاده موجب به»
قانون ياد شده، نرخ  38، مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 1388قانون از ابتداي سال  شدن االجرا الزم تاريخ از آنها

قانون مذكور، برقراري  43عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كاال و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 
عوارض براي انواع كاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده  هرگونه

اين قانون نيز برقراري و دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض  42توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 
ن و وارد كنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اين كه دكل ها و آنتن هاي مخابراتي جزئي ديگر از توليد كنندگا

قانون فوق الذكر خواهد بود  38از فرآيند عرضه خدمات مخابراتي است و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 
تي و بانك ها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست، بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهـركرد و و ارائه خدمت توسط شركت هاي مخابرا

، خالف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع 1311كرمانشاه در خصـوص تعيين عـوارض بـر تاسيسات مخابراتي و ارتباطي مصوب سال 
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 1312قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  88ه و ماد 12ماده  1وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند 
 «ابطال مي شود.

قانون تشكيالت،  11ماده  11 بند موجب به »: است زير قرار به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1311؍11؍25-1213متن دادنامه شماره 
با اصالحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض  1314وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

 ماده 21شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود و نيز بند 
مذكور، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه هاي مالي و معامالتي شهرداريها با 

قانون اصالح موادي از  4ماده  1رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسالمي شهرها است و بر اساس تبصره 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از  قانون برنامه سوم

، وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش هر يك از عـوارض 1381توليدكنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب سال 
، 1381قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال  43ماده 1شده است و مطابق تبصره محلي كـه در اين قانون مشخص نشده تجويز 

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد 

 ساختمان، احداث در م نمايند. همچنين عـوارض پـرداختيرا حداكثر تا پانزدهم بهمن هر سال بـراي اجرا در سـال بعد تصويب و اعـال
بط و مقررات مربوطه توسط ارائه دهندگان خدمات مثل مخابرات و ضوا طبق شهرداري عوارض آن، اندازي راه و نصب و تجهيزات خريد

 4و  5، 3، 2، 1غيره با عوارض و ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف كننده و پـرداخت آن به سازمـان امـور مالياتي طبق مـواد 

 31آن خارج هستند. با عنايت به مراتب مذكور ماده  از تخصصاً  و بوده متفاوت دهندگان خدمات قـانون ماليات بر ارزش افـزوده از سـوي
شهرداري كرمانشاه مصوب شوراي اسالمي شهر كرمانشاه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات  1311تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 

 «مرجع تصويب تشخيص نشد.

معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان با حضور رئيس و  1311؍13؍11 تاريخ در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت  
 شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.

 رأی هیأت عمومی

بني بر ابطال عوارض هيأت عمومي ديوان عدالت اداري م 1314؍3؍18-213و  1311؍1؍15-411تعارض بين دادنامه هاي شماره  -الف
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال عوارض  1311؍11؍25-1213مربوط به دكل ها و آنتن هاي مخابراتي و دادنامه 
 مربوط به دكل ها و آنتن هاي مخابراتي محرز است.

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي  83ماده  11اوالً: هر چند شوراهاي اسالمي شهر، براساس حكم كلّي مقرر در بند  -ب

 خصوص در توانندمي صرفاً  را صالحيت اين ولي هستند، برخوردار شهري عوارض وضع صالحيت از اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
بر عوارض  اين ضابطه كه كنند اعمال شود،مي ارائه شهرداري سوي از مستقيم غير يا مستقيم طور به خدمتي آنها ازاي در كه هايي فعاليت

مربوط به دكل ها و آنتن هاي مخابراتي منطبق نيست و شهرداري ها در موضوع دكلها و آنتن هاي مخابراتي، ارائه دهنده خدمتي به 

ون ماليات قان 38 ماده موجب به: ثانياً اپراتورها و شركت هاي مخابراتي نيستند تا در ازاي آن حق دريافت عوارض ماهانه را داشته باشند.
بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كاالها و خدمات مشمول اين قـانون تعيين شده است و مطابـق مـاده 

قانون مـذكور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع كاالهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات  43

اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات  42 ماده در و است ممنوع مراجع ساير و اسالمي شوراهاي توسط و عوارض آنها معين شده
غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد و با عنايت به اينكه دكلها و 

مخابراتي مورد استفاده اپراتورها و شركت هاي مخابراتي جزئي از فرايند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذكور هستند و در آنتن هاي 
قانون فوق الذكر خواهد بود، لذا وضع عوارض درخصوص آنها توسط  38نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 

 همين مبناي بر نيز اداري عدالت ديوان عمومي هيأت و دارد مغايرت قانون ماليات بر ارزش افزوده 42و  43شوراهاي اسالمي شهر با مواد 
، 1314؍8؍24-413، شماره 1314؍3؍18-213، شماره 1313؍13؍21-1838و  1834الي  1111 شماره هاي دادنامه موجب به استدالل
مصوبات شوراهاي اسالمي شهر  1311؍1؍15-881و شماره  1311؍1؍15-411، شماره 1311؍5؍13-323، شماره 1311؍5؍13-323شماره 

در خصوص وضع عوارض در رابطـه با دكلـها و تأسيسات مخـابراتي را ابطـال كرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبناي داليل مذكور وضع 
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ي مخابراتي در قالب عناويني از قبيل عوارض ماهانه و هاعوارض در خصوص مالكين و اپراتورهاي مخابراتي بهره بردار از دكلها و آنتن
حق بهره برداري از دكلها و آنتن هاي مخابراتي جز در حد دريافت هزينه هاي متعارف براي صدور مجوز تأسيس دكلها و آنتن هاي 

 مصوب دادرسي ديوان عدالت اداريقانون تشكيالت و آيين  11مخابراتي مبناي قانوني ندارد و لذا در راستاي اعمال حكم مقرر در ماده 
تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال  31هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض و ماده  1311؍11؍25-1213، دادنامه شماره 1312 سال

ابطال  1312 سال مصوب قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري 88و ماده  12ماده  1شهرداري كرمانشاه مستند به بند  1311

  مي شود./
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 اراضیبخش اول : 

 عوارض صدور پروانه ساختمانی:  1-2

 عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای امالک فاقد مستحدثات :  1-2-2

سته قيمت منطقه اي به ازاي هر متر  پنج برابربرابر با  نمايند، مراجعه مي شهرداري به ديوارگذاري پروانه اخذ جهت كه مالكيني از آند
 طول اخذ گردد.

=T   طول ديواركشي       P4 ×T عوارض ديوار كشي = 
  .مي پذيردانجام متقاضي با درخواست ( : صدور مجوز احصار از سوي شهرداري 1تبصره )
حداث بنا محسوب هيچگونه مجوزي درجهت ا تلقي شده وبنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن  ( : صدور مجوز احصار2تبصره )

 مي بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود. نمي شود و مراتب 
 (T(: عوارض فوق در زمان صدور پروانه ساختماني نيز قابل وصول مي باشد. )محيط زمين= 3تبصره )
آراء قطعي از سوي مراجع و محاكم قضائي و ذيصالح مبني بر تشكيك و يا  (: چنانچه مدارك معتبري همچون صدور احكام و5تبصره )

 نفي مالكيت متقاضي به شهرداري ارائه شود، صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد.
در قانون شهرداري نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع  113( : به استناد ماده 4تبصره )

محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري 
تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب با تصويب انجمن شهر مي

تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در هر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميانجمن ش
زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا 

شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از مايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ ميمتصدي موقوفه دريافت ن
شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي

 ارجاع خواهد شد.  11به كميسيون مذكور در ماده 
در حكم سند قطعي و الزم االجرا  11هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده صورت حساب

بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد 
   اجراء بگذارد. 

با تركيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهر احداث متر مي باشد كه  2ارتفاع مجاز جهت احصار  : حداكثر (1تبصره )
 و فنس را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد(ديوار  ارتفاع. )شهرداري مكلف است  خواهد شد

 

 مسکونی() بنازیر:  1-2-1

 تك واحدیالف : 

 مربع متر يك عوارض بنا )متر مربع( كل ناخالص سطح رديف

 P 11 13تا  1

 P 12 133تا  13از  2

 P 13 143تا  133از  3

 P 15 233تا  143از  5

 P 11 333تا  233از  4

 P 18 533تا  333از  1

 P 23 433تا  533از  1

 P 25 433 از بيش 8
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 كه به استناد كميسيون ماده پنج يا به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشدمحاسبه عوارض احداث بناي مسكوني به صورت تك واحدي  براي
 از فرمول زير استفاده مي گردد :

A=(KPS)+(YPSy)+(ZPSz)+(TPSt)+(RPSr) 
سبه ب صورت تك واحدي عوارض راي محا سكوني به  ستناد راي كه احداث بناي م صد ابقاءبه ا سيون ماده  شد شده كمي زير  از فرمول با

 استفاده مي گردد :
A=(KPS)+(Y1PSy)+(Z1PSz)+(TPSt) 

واحد در  بيني گردد حتي اگر يك ها پيشرودي و دسترسي جداگانه براي واحد: توضيح اينكه چنانچه ساختمان طبقاتي داراي يك و تبصره
 . گردد هر طبقه باشد مجتمع منظور مي

 واحدیب : چند 

 عوارض يك متر مربع بنا )متر مربع( كل ناخالص سطح رديف

1 111-1 13 P 

2 311-233 11 P 

3 411-533 12 P 

5 1333-133 14 P 

 P 23 به باال 1333 4

 سيده باشدركه به استناد كميسيون ماده پنج يا به تائيد مراجع ذيصالح واحدي  چندمحاسبه عوارض احداث بناي مسكوني به صورت  براي
 از فرمول زير استفاده مي گردد :

A=)))KP ×/)ميانگين سطح واحد133×) S(+(YPSy)+(ZPSz)+(TPSt)+(RPSr) 

سبه ب صورت عوارض راي محا سكوني به  ستناد راي كه واحدي  چنداحداث بناي م صد ابقاءبه ا سيون ماده  شد شده كمي ير از فرمول ز با
 استفاده مي گردد :

A=)))KP ×/)ميانگين سطح واحد133×) S(+(Y1PSy)+(Z1PSz)+(TPSt)+(MPSm) 

 مسكوني واحد مشاعات(/ تعداد + )مفيد ناخالص بناي زير كل سطح= واحد  سطح ميانگين : 1تبصره  

 . : منظور از واحد مسكوني چند واحدي اعياني است كه بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد 2تبصره 
تعاوني هاي مسكن ، مجتمع هاي مسكوني و انبوه سازان مبناي سطح زيربنا عبارتست از متوسط زيربناي هر واحد : در خصوص  3تبصره 

 كه از تقسيم سطح كل زيربنا بر تعداد واحدهاي مسكوني حاصل مي شود.
ابط و مقررات شهرسازي به : در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزي )خارج از اعياني( با رعايت ضو 5تبصره 

قابل وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه  P 43%  ازاي هر متر مربع
 . قرار نمي گيرد

همچنين عوارض نقل و  هاي معوقه ملك و : نقل و انتقال ملك بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداري به موجب تعلق كليه بدهي 4تبصره 
 . انتقال بعهده خريدار جديد )انتقال گيرنده( مي باشد

پرداخت نقدي و يكجاي عوارض  1315قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال  41طبق ماده :  1تبصره 
( تخفيف از پرداخت %23درصد ) بيستصدور پروانه ساختماني و عوارض توسعه بنا ساختماني بعد از تصويب در كميسيون ماده پنج شامل 

 كليه عوارض متعلقه مي باشد .
معادل  دارند، را بنا افزايش بدون مسكوني نيساختما )كلي يا جزئي( تعميرات پروانه صدور درخواست كه مالكين از دسته آن:  1تبصره 

 .مي گردد وصولمحاسبه و  مسكونيزيربنا  عوارض 2%
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 غیر مسکونی اعم از تجاری ، اداری ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آن ها(بنا )زیر:  1-2-۹

 الف : تك واحدی

 طبقات رديف
 - تجاري

 خدماتي
حداقل مبلغ هر 

 مترمربع
ورزشي اداري 

 درمانيفرهنگي 
حداقل مبلغ هر 

 مترمربع
حداقل مبلغ  صنعتي

 گردشگري توليدي هر مترمربع

 ريالP 5 P 133,333 1 ريالP 2,333,333 23 ريالP 1,333,333 13 زمين زير 1

 ريالP 1 P 833,333 8 ريالP 2,433,333 24 ريالP 8,333,333 83 همكف 2

 ريالP 4 P 133,333 1 ريالP 1,833,333 18 ريالP 4,433,333 44 اول 3

 ريالP 3 P 433,333 4 ريالP 1,433,333 14 ريالP 4,333,333 43 دوم 5

 ريالP 2 P 533,333 5 ريالP 1,233,333 12 ريالP 5,433,333 54 سوم به باال 4

 ريالP 1 P 333,333 3 ريالP 1,333,333 13 ريالP 3,433,333 34 انباري 1

 ريالP 3 P 433,333 4 ريالP 2,333,333 23 ريالP 1,333,333 13 نيم طبقه 1

8 
بالكن 
 مغازه

33 P 3,333,333ريال - - - - - 

ر استفاده مي از فرمول زي كه به استناد كميسيون ماده پنج يا به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد پذيرهمحاسبه عوارض احداث بناي  براي
 گردد :

A=(KPS)+(YPSy)+(ZPSz)+(TPSt)+(RPSr) 

 از فرمول زير استفاده مي گردد : باشد شده كميسيون ماده صد ابقاءبه استناد راي كه  پذيرهاحداث بناي عوارض راي محاسبه ب
A=(KPS)+(Y1PSy)+(Z1PSz)+(TPSt) 

 واحدی چند:  ب

ر استفاده مي از فرمول زي كه به استناد كميسيون ماده پنج يا به تائيد مراجع ذيصالح رسيده باشد پذيرهمحاسبه عوارض احداث بناي  براي
 گردد :

A=((KP(n+13)×S))+(YPSy)+(ZPSz)+(TPSt)+(RPSr) 

 از فرمول زير استفاده مي گردد : باشد شده كميسيون ماده صد ابقاءبه استناد راي كه  پذيرهاحداث بناي عوارض راي محاسبه ب
A=((KP(n+13)×S))+(Y1PSy)+(Z1PSz)+(TPSt)+(MPSm) 

جهت وصول عوارض استفاده جداول فوق  1)حداكثر يك سوم مغازه( باشد از رديف  مجاز درصورتيكه بالكن مغازه بيش از حد : 1تبصره 
 ميگردد.

 طبقات رديف
 - تجاري

 خدماتي

حداقل مبلغ هر 
 مترمربع

ورزشي.اداري. 
 فرهنگي .درماني

 مترمربعحداقل مبلغ هر 

 ريال1/8P 2,233,333( n+13) ريال1/4P 8,333,333( n+13) زمين زير 1

 ريال2P 2,433,333( n+13) ريال8P 13,333,333( n+13) همكف 2

 ريال1/1P 2,333,333( n+13) ريال4/4P 1,333,333( n+13) اول 3

 ريال1/4P 1,833,333( n+13) ريال4/3P 1,433,333( n+13) دوم 5

 ريال1/2P 1,433,333( n+13) ريال4P 1,333,333( n+13) باال سوم به 4

 ريال3/8P 1,333,333( n+13) ريال5P 4,333,333( n+13) انباري 1

 ريال1/8P 2,233,333( n+13) ريال1/4P 8,333,333( n+13) نيم طبقه 1

 - ـ ريال3P 5,333,333( n+13) بالكن 8
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عبارتست از زيرزمين كه در زير مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقيم و آزاد با گذر نداشته  فوق جداول 1انباري مذكور در بند  : 2تبصره 
 . هاي تجاري در رديف تجاري محاسبه ميگردد غير اينصورت تمام انباري استفاده شود در باشد و فقط براي انبار

 . ساختمان پزشكان در رديف واحدهاي تجاري محاسبه ميگردد:  3تبصره 
عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي ، ورزشي ، مذهبي ، فرهنگي هنري ، بهداشتي درماني متعلق و وابسته به  : 5تبصره 

ي ندولت و همچنين  در صورت احداث مراكز فوق توسط واحدهاي نظامي انتظامي و امنيتي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختما
  تك واحدي به ازاي هر متر مربع خواهد بود.زيربنا )احداث اعياني( از نوع 

بناي اصلي ساختمان مساجد ، تكايا ، حسينيه ها ، امام زاده ها ، اماكن مقدسه و متبركه بدون پرداخت هرگونه عوارض در حد  : 4تبصره 
 ضوابط طرح تفصيلي )مصوب( از پرداخت عوارض معاف مي باشند .

 . خذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بصورت صنعتي محاسبه مي گرددأهتل ها و مراكز گردشگري در صورت  : 1ه تبصر
،  قانون اصالحي تأسيس و اداره مدارس 11براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي آموزشگاه : 1تبصره 

هاي مالياتي و عوارض در ، ترجيحات و كليه معافيت برخورداري از تخفيفات در 11/4/1381مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 
 حكم مدارس دولتي هستند. 

باال  جداول 1از رديف  بهره برداري تجاري مي نمايند فضاي باز آهن فروشي ها و مشاغلي از اين دست كه از فضاي باز عرصه : 8تبصره 
 . استفاده گردد

، تيمچه ، سراي و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر ضرايب مصوب و  : درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع هاي تجاري مانند پاساژ 1تبصره 
 جبهه اول مالك عمل مي باشد.  قيمت  %83آن معادل  مازاد بر
مي شوند ، فضاي باز مشاعي كه در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته : واحدهاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ احداث  13تبصره 

 .   و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد بود
 . : عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد 11تبصره  

راديولوژيستها ، سونوگرافي ، داروخانه ها در صورت تقاضاي صدور پروانه ساختماني مختلط در ،  : مطب پزشكان ، دندانپزشكان 12تبصره 
، انجام اين امر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه براي زيربناي  يك بنا مشروط به اينكه ضوابط و مقررات جاري مقرر در طرح مورد عمل

 . شدتجاري و مسكوني  بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد 
 را بنا افزايش بدون  ...اداري و تجاري ساختماني )كلي يا جزئي( تعميرات پروانه صدور درخواست كه مالكين از دسته آن:  13تبصره 

 .مي گردد وصولمحاسبه و  زيربنا پذيره عوارض %3معادل  دارند،
 شهرداريها قانون 133 ماده موجب به و كنترل ساختمان و مهندسي نظام قانون 33 ماده اجرايي نامه آيين اجراي راستاي در:  15تبصره 

 دريافت از پس بنا تقويت و اساسي ، تعمير بنا توسعه ، موجود بناي كاربري تغيير ، بنا احداث ، تخريب نظير عمليات ساختماني هرگونه ،

 بنا احداث و انه تخريب پرو دارند را خود قديمي ملك نوسازي قصد كه مالكيني براي لذا پذير ميباشد امكان محل شهرداري از مجوز

حق  باشد نشده انجام ساختماني هاي نخاله آوري جمع ، قديمي بناي كه تخريب مادامي تا و ميشود صادر شهرسازي ضوابط با مطابق
 .ندارند را ساختماني عمليات شروع

 

 تعارف مربوط به فرمول های فوق جهت محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی :

P  ه 41131/ت21111طبق ابالغيه شماره  1532: قيمت ارزش منطقه اي دارائي بوده كه ضريب تعديل آن براي محاسبه عوارض در سال
 درصد مي باشد .11هئيت محترم وزيران معادل  28/2/1531مورخ 

K . ضريب قيمت ارزش منطقه اي دارائي در محاسبه عوارض زيربنا اعم از مسكوني و غير مسكوني مي باشد : 
S . مساحت بناي مورد نظر جهت محاسبه عوارض زيربنا مي باشد : 
Y :  اي واحدهاي مسكوني ربه تائيد مراجع ذيصالح رسيده مي باشد كه ببه استناد كميسيون ماده پنج يا ضريب توسعه بنا براي امالكي كه

 لحاظ مي گردد . 8Pو براي ساير كاربري ها معادل  12Pخدماتي معادل -و براي واحدهاي تجاري 13Pمعادل 
Y1 :  18مي باشد كه براي واحدهاي مسكوني معادل  شده كميسيون ماده صد ابقاءبه استناد راي ضريب توسعه بنا براي امالكي كهP  و

 لحاظ مي گردد . 11Pو براي ساير كاربري ها معادل  23Pخدماتي معادل -براي واحدهاي تجاري
Sy : . مساحت افزايش بناي مورد نظر جهت محاسبه عوارض زيربنا مي باشد 
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Z :  به تائيد مراجع ذيصالح رسيده مي باشد كه براي واحدهاي به استناد كميسيون ماده پنج يا ضريب توسعه سطح براي امالكي كه
 لحاظ مي گردد . 1Pو براي ساير كاربري ها معادل  13Pخدماتي معادل -و براي واحدهاي تجاري 8Pمسكوني معادل 

Z1 :  12مي باشد كه براي واحدهاي مسكوني معادل  شده كميسيون ماده صد ابقاءبه استناد راي ضريب توسعه بنا براي امالكي كهP  و
 لحاظ مي گردد . 13Pو براي ساير كاربري ها معادل  14Pخدماتي معادل -براي واحدهاي تجاري

Sz : . مساحت افزايش سطح مورد نظر جهت محاسبه عوارض زيربنا مي باشد 
T :  3ند كه معادل تقسيم گرديده اضريب مخصوص زمين هايي كه بدون اذن شهرداري به قطعات كوچكترP . مي باشد 
St : . مساحت زمين هايي كه بدون اذن شهرداري به قطعات كوچكتر تقسيم گرديده اند 
M :  راي  133پس از ارجاء به كميسيون ماده و نسبت به احداث واحد اضافي اقدام نمايند  آن مالكينضريب واحد اضافه براي امالكي كه

و براي ساير  8Pخدماتي معادل -و براي واحدهاي تجاري 1Pكه براي واحدهاي مسكوني معادل  گرديده استصادر براي آن ها ابقاء بنا 
 لحاظ مي گردد . 4Pكاربري ها معادل 

Sm : جهت محاسبه واحد اضافه مي باشد . مساحت واحد كوچكتر 
R :  2كه معادل  دارند را خود قديمي ملك نوسازي قصد كه مالكيني برايضريب عمليات تخريب و گودبرداريP . مي باشد 
Sr : . مساحت عرصه مورد نظر براي اجراي عمليات تخريب و گودبرداري مي باشد 
 

 آمدگیپیش بر بالکن و عوارض:  1-2-0

 طرح مقررات و ضوابط با مطابق كه مسكوني و اداري ، ، صنعتي تجاري واحدهاي ، تراس( بالكن ، )ساختمان آمدگي پيش مورد در

 عوارض اخذ و زيربنا عنوان به آن محاسبه مساحت بر عالوه آمدگي پيش مربع متر هر از ، شود مي احداث و ، ايجاد هادي و تفصيلي

 .شود مي وصول و محاسبه زير شرح به آمدگي پيش عنوان عوارض تحت عوارضي ، مربوطه

 شرح رديف
مترمربع  يك عوارض

 مسكوني
مترمربع  يك عوارض

 تجاري/اداري و...

 P 33 P 24 ساختمان صورت به آمدگي پيش 1

 P 21 P 22 روپوشيده بسته طرف سه بالكن يا تراس صورت به آمدگي پيش 2

 P 23 P 18 روپوشيده باز طرف سه دويا بالكن يا تراس صورت به آمدگي پيش 3

 P 23 P 14 پيش آمدگي بصورت تراس يا بالكن روباز 5

واهد . مشمول مقررات اين تعرفه نخ بان مورد استفاده قرار گيردصورت سايه آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً به: چنانچه پيش (1) بند
   .  بود

آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد وصول عوارض : چنانچه پيش (2بند )
 صورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .به آمدگيپيش

 

 مستحدثات واقع در محوطه امالک )آالچیق ، پارکینگ مسقف ، استخر( عوارض:  1-2-۷

 در صورت عدم مغايرت با ضوابط طرح هاي توسعه شهري يا روستايي وصول اين اين عنوان عوارض به شرح ذيل مجاز مي باشد .
 

 ارتفاع× عرض × عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالک : طول 
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 مستحدثاتبخش دوم : 

 پروانه ساختمانی تمدیدعوارض :  1-1-2

، شهرداري ها و دهياري ها موظف اند با رعايت مقررات ملي ساختمان و مقتضيات قانون نوسازي و عمران شهري  21ماده  2 تبصره مطابق
 عمليات ساختماني را طبق ضوابط مندرج در جدول ذيل در پروانه هاي صادره درج نمايند .محلي ، تاريخ اتمام 

 حداقل زمان اتمام عمليات )ماه( مساحت زيربنا )متر مربع( رديف

 12 333تا  1

2 333-2333 25 

3 2333-4333 31 

5 4333-13333 58 

 13 13333بيش از  4

در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح 
هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد ، پروانه تمديد مي گردد . در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال 

د عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود . اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود ، عوارض دوم سه درص
درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به تمديد پروانه هر سال به ميزان دو 

ليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد ، عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري ، طبق نرخ روز بالغ گردد . اگر عم
 اين تعرفه تمديد مي گردد . امالكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند .

 

 عوارض تجدید پروانه ساختمانی:  1-1-1

در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و عمليات ساختماني طبق نظر مهندس 
ناظر شروع نشده باشد ، در صورتي كه ضوابط طرح هاي توسعه شهري تغيير نموده و با پروانه صادره مغايرت داشته باشد ، صرفاً در 

ه بط پيش گفته پروانه قبلي غير قابل اجرا بوده و پروانه جديد صادر مي گردد . در اين حالت عوارض پروانه جديد صورت وجود همه شراي
 نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلي بعنوان طلب مودي لحاظ مي گردد .

رض زيربناي مازاد بر پروانه به نرخ الزم به توضيح است در مواردي كه مودي درخواست اصالح پروانه ساختماني را داشته باشد صرفاً عوا
 روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصل مي گردد .

 

 آتش نشانیعوارض :  1-1-۹

 صدور پروانه ساختمانيعوارض  %5معادل 
جهت مصرف ، و  و بايد به حساب جداگانه مربوط به شهرداري واريز ساختماني توسط شهرداري وصول اين عوارض هنگام صدور پروانه

 . نشاني هزينه گرددآتش اتدر ارتباط با توسعه و تجهيز در صد آنصد 

 

 عوارض بر مشاغل:  1-1-0

 وابسته كسبي فعاليتهاي و تفريحي ، تبليغاتي ، ورزشي ، هنري ، آموزشي مؤسسات آموزشگاهها و  -ها بيمه  -الف

 نوع فعاليت رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 شغليعوارض  پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهانه( -)ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 253,333 35 4,2 دفاتر بيمه 1
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 333,333 132 4,8 نمايندگي هاي بيمه 2

 153,333 314 11,2 كودك مهد و سالمندان ، اطفال نگهداري ياهمحل ، پانسيونها 3

 13,333 331 11,2 ... ، زبان و درسيكمكخصوصي تدريس وكالسهاي آموزشگاهها 5

4 

 -ماشين نويسي -آرايش -خياطي تعليم آموزشگاههاي و مؤسسات

 و راديو -حسابداري -نقاشي -كشي نقشه -برداري نقشه -گلدوزي
 و الكترونيك -اي انهيامور را تعليم -موسيقي و آواز تعليم -تلويزيون
 ... و اداري مديريت

11,2 331 243,333 

 333,333 231 11,2 رانندگي آموزشگاههاي و مؤسسات 1

 153,333 11 1,2 حسابداري و حسابرسي مؤسسات 1

8 
 و سالن يماساژ برق -شنا استخر -ژيمناستيك و ورزشي مؤسسات

 مشابه و سونا حمام و زيبايي
15 3114 543,333 

 343,333 541 12 خصوصي و عمومي گرمابه 1

 433,333 12 4,2 فيلم مونتاژ استوديو 13

 243,333 12 4,2 )درجه يك( عكاسي استوديو 11

 233,333 12 4,2 )درجه دو( عكاسي استوديو 12

 433,333 35 4,2 فيلم و سينمائي و عكاسي لوازم فروشندگان و تعميركار 13

 433,333 35 4,2 ضبط و ويدئويي نوار تكثيركنندگان و فروشندگان 15

14 
 و تصويري - صوتي دستگاههاي دهندگان اجاره و فروشندگان

 فيلمبرداري تجهيزات
4,2 35 233,333 

 153,333 31 1,2 )ممتاز( مردانه آرايشگاه 11

 123,333 31 1,2 )درجه يك( مردانه آرايشگاه 11

 13,333 31 1,2 )درجه دو( مردانه آرايشگاه 18

 233,333 31 1,2 )ممتاز( زنانه آرايشگاه 11

 153,333 31 1,2 )درجه يك( زنانه آرايشگاه 23

 123,333 31 1,2 )درجه دو( زنانه آرايشگاه 21

 123,333 132 4,8 دفاتر تبليغاتي 22

 
 وابسته كسبي يهاتيفعال و توريستي مؤسسات و پيمانكاري و نقل و حمل مؤسسات -ب

 نوع فعاليت رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 عوارض شغلي پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهانه( -)ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 233,333 158 15,4 باربري يهاشركت و مؤسسات – بنگاهها 23

25 
 و دريايي -زميني -هوايي نقل و حمل مؤسسات نمايندگيهاي

 توريستي خدمات دفاتر
15,4 158 233,333 

 153,333 158 15,4 تفريحي( هايكشرمساف(موتوري قايق 24

 123,333 158 15,4 هاي تفريحي(كشرمساف (پارويي قايق 21
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 153,333 311 15,4 كاال انواع بندي بسته 21

 123,333 31 1,3 سمسار((كار امانت و داخلي كارلالعمحق 28

 243,333 32 4,8 غيره و تلفن و امالك مشاور 21

 153,333 118 4,1 نظاير و كارشناسي امور -اي مشاوره -مهندسي دفاتر 33

 153,333 11 1,2 طالق و ازدواج -رسمي اسناد دفاتر 31

 233,333 11 1,2 وكالت امور 32

 143,333 11 1,2 دفاتر خدمات قضائي 33

 123,3333 11 1,2 دارالترجمه 35

 153,333 134 15,4 مخابراتي و پستي خدمات دفاتر 34

 153,333 134 15,4 زيارت و حج گروه مديران 31

 153,333 1512 8,1 بنزين( پمپ غير(و گاز  نفتي مواد فروش عاملين 31

 133,333 1512 8,1 بنزين پمپ 38

          
 وابسته كسبي يهاتيفعال و مربوطه لوازم وسائط نقليه و –ماشين آالت صنعتي  -ج

 نوع فعاليت رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 عوارض شغلي پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهانه( -)ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 153,333 113 4,8 (مربع متر 133 تا) اتومبيل فروشگاههاي و نمايشگاهها 31

 233,333 113 4,8 (مترمربع 143 تا 133 از) اتومبيل فروشگاههاي و نمايشگاهها 53

 333,333 113 4,8 مترمربع( 143از بيشتر) اتومبيل فروشگاههاي و نمايشگاهها 51

 153,333 318 13,1 اتوماتيك - )كارواش(شويي  ماشين 52

 123,333 318 13,1 معمولي - )كارواش(شويي  ماشين 53

 243,333 11 1 (فروش عمده) نقليه وسائط يدكي لوازم و منفصله قطعات 55

 233,333 31 1 (فروش )خرده نقليه وسائط يدكي لوازم و منفصله قطعات 54

 153,333 53 23,4 اتومبيل شيشه فروشندگان 51

 123,333 322 32,5 فروش اوراق و اتومبيل كنندگان اوراق 51

 13,333 123 12 پنچرگير و اتومبيل چرخ باالنس و فرمان ميزان و تنظيم 58

 13,333 123 12 ايزوالسيون((اتومبيل پاشي قير 51

43 
 سيم و ساز باطري ، دينام كولر، شارژ كننده و كار سرويس -تعميركار

 اتومبيل كش
12 123 123,333 

 153,333 123 12 آبكاري و خودرو سپر انواع تعميركار-جوشكار و صافكار 41

 153,333 24 1,8 كالچ صفحه كوبي لنت 42

 13,333 123 12 كننده( بازسازي و تعمير(رادياتورسازي 43

 13,333 433 32,5 فنرساز كمك و اتومبيل آهنگر 45

 123,333 123 12 اتومبيل نقاش 44

 233,333 123 12 اتومبيل روغن فروش و تعويض 41
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 153,333 123 12 سواري اتومبيل مكانيك 41

48 
 و ، اتوبوس كاميونت و كاميون قبيل از سنگين ماشينهاي مكانيك

 بوس ميني
12 123 233,333 

 153,333 254 12,1 اتومبيل تودوزي با سراج 41

 153,333 254 12,1 ... )و دزدگير( حيث هر از خودرو انواع تزيئنات 13

 153,333 188 1,1 (فروشنده) ساختماني -كشاورزي -سازي راه -صنعتي آالت ماشين 11

12 
)فروشنده  ساختماني -كشاورزي -سازي راه -صنعتي آالت ماشين

 قطعات(
1,1 13 123,333 

 143,333 188 1,1 ير كار(تعم) ساختماني -كشاورزي -سازي راه -صنعتي آالت ماشين 13

 153,333 54 4,8 (فروشنده) موتوري چرخه سه و سيكلت موتور 15

 123,333 31 8,1 )فروشنده قطعات( موتوري چرخه سه و سيكلت موتور 14

 143,333 21 1,2 ير كار(تعم) موتوري چرخه سه و سيكلت موتور 11

 123,333 54 4,8 (فروشنده) دوچرخه 11

 123,333 31 8,1 )فروشنده قطعات( دوچرخه 18

 13,333 21 1,2 ير كار(تعم) دوچرخه 11

 13,333 21 1,2 )كرايه دهنده( دوچرخه 13

 233,333 848 1,2 جرثقيل دهندگان كرايه 11

 143,333 158 15,4 بار تاكسي و تلفني تاكسي دفاتر 12

 153,333 158 15,4 سواري دهندگان كرايه 13

 233,333 5311 1,2 پاركينگ 15

 

 وابسته كسبي يهاتيفعال سوز و گاز -سوز نفت -برقي وسايل -الكترونيكي و مكانيكي دستگاههاي -د

 نوع فعاليت رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 عوارض شغلي پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهانه( -)ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع

14 
 و ترانسفورماتور – الكتروموتور - جوشكاري – برق مولد موتورهاي

 (فروشنده) هامشعلانواع 
4,1 11 153,333 

11 
 و ترانسفورماتور – الكتروموتور - جوشكاري – برق مولد موتورهاي

 قطعات( فروشنده) هامشعلانواع 
4,1 11 123,333 

11 
 و ترانسفورماتور – الكتروموتور - جوشكاري – برق مولد موتورهاي

 )تعميركننده( هامشعلانواع 
4,1 11 13,333 

18 
 و ترانسفورماتور – الكتروموتور - جوشكاري – برق مولد موتورهاي

 )كرايه دهنده( هامشعلانواع 
4,1 11 123,333 

 143,333 28 12 فروش( عمده) تر و خشك باطري انواع 11

 133,333 28 12 فروش( )خرده تر و خشك باطري انواع 83

 153,333 45 1,3 هود و هواكش انواع هاي فروشنده 81

 153,333 43 1,3 (فروشنده) باد و آب يهاپمپ انواع و آب تصفيه دستگاههاي 82
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 123,333 43 1,3 (قطعات فروشنده) باد و آب يهاپمپ انواع و آب تصفيه دستگاههاي 83

 13,333 43 1,3 (تعميركننده) باد و آب يهاپمپ انواع و آب تصفيه دستگاههاي 85

 123,333 43 1,3 دهنده( كرايه) باد و آب يهاپمپ انواع و آب تصفيه دستگاههاي 84

 123,333 41 1,1 فروش( عمده) بافي كاموا  -بافي جوراب ماشينهاي - خياطي چرخ 81

 123,333 41 1,1 فروش( )خرده بافي كاموا  -بافي جوراب ماشينهاي - خياطي چرخ 81

 13,333 41 1,1 (قطعات فروشنده) بافي كاموا  -بافي جوراب ماشينهاي - خياطي چرخ 88

 13,333 41 1,1 (تعميركننده) بافي كاموا  -بافي جوراب ماشينهاي - خياطي چرخ 81

13 
 نظاير و  )برودتي و حرارتي -تصويري -صوتي(خانگي  لوازم

 (فروش نمايندگي)
1,3 45 243,333 

11 
 عمده) نظاير و  )برودتي و حرارتي -تصويري -صوتي(خانگي  لوازم

 (فروش
1,3 45 233,333 

12 
 )خرده نظاير و  )برودتي و حرارتي -تصويري -صوتي(خانگي  لوازم

 (فروش
1,3 45 143,333 

13 
 فروشنده) نظاير و  )برودتي و حرارتي -تصويري -صوتي(خانگي  لوازم

 (قطعات
1,3 45 13,333 

15 
 نظاير و  )برودتي و حرارتي -تصويري -صوتي(خانگي  لوازم

 (مجاز تعميركننده)
8,1 84 123,333 

14 
 نظاير و  )برودتي و حرارتي -تصويري -صوتي(خانگي  لوازم

 (غيرمجاز تعميركننده)
8,1 84 13,333 

 153,333 13 1,1 (فروشنده) نظاير و چاپ ماشينهاي و اداري ماشينهاي 11

 153,333 13 1,1 (تقطعا فروشنده) نظاير و چاپ ماشينهاي و اداري ماشينهاي 11

 123,333 13 1,1 (مجاز تعميرگاه) نظاير و چاپ ماشينهاي و اداري ماشينهاي 18

 13,333 13 1,1 (تعميركننده) نظاير و چاپ ماشينهاي و اداري ماشينهاي 11

 153,333 113 4,2 (فروشنده) مشابه اجناس و سازي بستني ماشينهاي كن ، سرد آب 133

131 
 فروشنده) مشابه اجناس و سازي بستني ماشينهاي كن ، سرد آب

 (تقطعا
4,2 113 153,333 

 123,333 113 4,2 (مجاز تعميرگاه) مشابه اجناس و سازي بستني ماشينهاي كن ، سرد آب 132

 13,333 113 4,2 (تعميركننده) مشابه اجناس و سازي بستني ماشينهاي كن ، سرد آب 133

 153,333 42 8 (فروشنده) موسيقي آالت 135

 123,333 14 11 (تعميركننده) موسيقي آالت 134

 153,333 42 8 (دهنده كرايه) موسيقي آالت 131

 233,333 32 4,2 صنعتي برق ساز تابلو 131

138 
 -چراغهاي تزئيني-تزئيني لوازم و لوستر -برقي لوازم فروشندگان

 -آباژور -ديواري و و سقفي خياباني و پاركي از اعم فلورسنت چراغهاي

 آن نظاير و آنتن
1,3 38 243,333 

131 
 -پزي خوراك -فانوس -دار باطري-بادي -توري چراغهاي
 فروشنده - )سوز گاز -سوز نفت-برقي(روشنائي

1,3 33 123,333 
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113 
 -پزي خوراك -فانوس -دار باطري-بادي -توري چراغهاي
 قطعات فروشنده - )سوز گاز -سوز نفت-برقي(روشنائي

1,3 33 123,333 

111 
 -پزي خوراك -فانوس -دار باطري-بادي -توري چراغهاي
 تعميركننده - )سوز گاز -سوز نفت-برقي(روشنائي

1,3 33 13,333 

 233,333 11 3,5 فروش( عمده) عينك و ساعت مختلف انواع 112

 143,333 11 3,5 فروش( )خرده عينك و ساعت مختلف انواع 113

 133,333 84 8,1 كننده( تعمير) عينك و ساعت مختلف انواع 115

 123,333 411 22,4 فروش( عمده) توزين دستگاههاي ساير و قپان 114

 13,333 411 22,4 فروش( )خرده توزين دستگاههاي ساير و قپان 111

 153,333 31 4,8 ماهيگيري و شكار لوازم – اسلحه 111

 233,333 33 5,1 بازي اسباب 118

 123,333 15 5 كشي نقشه و مهندسي لوازم فروشنده 111

 143,333 25 5 تلفن تعميركار و فروشنده 123

121 
 و افزار فروشنده سخت ، نگهداري و تعمير ، اندازي و راه نصب( رايانه

 خدمات و ارائه آن و نظاير ديسكت قبيل از يمصرف لوازم افزار نرم

 ) تايپ و كشي نقشه
8,1 84 233,333 

 153,333 84 8,1 محلي( وسرويسهاي اينترنت(رساني اطالع خدمات ارائه 122

 153,333 48 1,3 نشاني آتش دستگاههاي و لوازم فروشنده 123

125 
و غير  يكياز الكتر اعم مردانه و زنانه آرايشگاه و وسائل لوازم

 )عمده فروش( آنها به مربوط لوازم و الكتريكي
5,5 22 233,333 

124 
و غير  يكياز الكتر اعم مردانه و زنانه آرايشگاه و وسائل لوازم

 )خرده فروش( آنها به مربوط لوازم و الكتريكي
5,5 22 143,333 

 123,333 53 31,2 زيتون گير هسته كارگاههاي 121

 153,333 53 31,2 برنج كننده آرد كارگاههاي 121

 
 وابسته كسبي يهاتيفعال و آنها مصنوعات و معمولي فلزات و شيشه ، ساختماني صنايع ، معدني محصوالت  :هـ

 فعاليت نوع رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 پسماند و متوسط مساحت

 شغلي عوارض

 شورا مصوبه

 Wi ماهيانه -ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 233,333 1358 4,1 بتني و قطعات ساختماني سنگ و بلوك و آجر انواع فروش دفاتر 128

 243,333 21 8,4 بهداشتي لوازم فروشندگان و فروش يندگينما 121

 153,333 31 1 بنايي و ساختماني مصالح فروشندگان 133

 123,333 43 1,4 سنگ قبور و فروشحكاكي  131

 123,333 258 21,2 پيش تزئيني گچي لوازم انواع و نصب فروشندگي 132

 153,333 258 21,2 ساختماني شيشه فروشندگان 133

 153,333 13 13,4 دكوراسيون و اي شيشه دربهاي انواع فروشندگان 135
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 123,333 38 1,3 شمعدان و نهيآ و تزئيني چراغهاي فروشندگان 134

 123,333 38 1,3 شهيو شروي ظروف  زني گل -عكس چاپ و قاب و نهيآ فروشندگان 131

131 
و ي سفال و گلدان سفال و سراميك -چيني ظروف و بلور فروشندگان

 يگل
1,3 38 233,333 

 153,333 131 4,3 ايرانيت ورق – لوله فروشندگان 138

 153,333 81 4,3 -نبشي -آهن تير) آالت آهن انواع فروشندگان 131

 153,333 11 15,4 دفاتر اجراي داربست فلزي 153

 153,333 13 13,4 مشابه و تكسيكن – ايزوالسيون اجراي دفاتر 151

 153,333 212 4,1 ماسه و شن فروش دفاتر 152

 13,333 35 4,2 چلنگر 153

 123,333 81 4,3 دوم دست و قراضه آلومينيوم و آهن فروشنده 155

 143,333 13 1,1 فلزي مصنوعات و دكور و پنجره و درب فروشنده و سازنده 154

151 
 غيره و كازيه -قفسه-تاب-كابينت-فايل-كمد -صندلي -ميز

 (شگاهينما)
13,4 151 233,333 

151 
)عمده  غيره و كازيه -قفسه-تاب-كابينت-فايل-كمد -صندلي -ميز

 فروشي(
13,4 151 143,333 

158 
)خرده  غيره و كازيه -قفسه-تاب-كابينت-فايل-كمد -صندلي -ميز

 فروش(
13,4 151 13,333 

 153,333 15 1,1 غيره و شيرواني ورق سازي كركره كارگاه 151

 233,333 53 4,5 )عمده فروشي( رهيو غ مهره و پيچ و آالت يراق – لوال و قفل 143

 143,333 53 4,5 )خرده فروشي( رهيو غ مهره و پيچ و آالت يراق – لوال و قفل 141

 13,333 12 5 ساز كليد 142

 123,333 433 32,5 ساز تانكر 143

 143,333 44 13 ظرف -ي و صندلكرايه دهندگان ميز  145

144 
 كانال -ناودان -بخاري لوله نظير فروش حلبي و ساز حلبي

 مربوطه اتصاالت و كولر
1,1 13 153,333 

 233,333 13 1,1 حلب ورق فروشنده 141

 123,333 151 32,5 ريز چدن و گر ريخته 141

 153,333 151 32,5 تراشكار 148

 333,333 21 3,5 جواهرفروش و جواهرساز 141

 333,333 21 3,5 فروش طال و زرگر 113

 233,333 21 3,5 زرگري ابزار و لوازم فروشنده 111

 153,333 21 3,5 طال تعميرات و كاري سفيد -كاري لحيم 112

 233,333 21 3,5 )عمده فروش( بدلي آالت زيور 113

 143,333 21 3,5 )خرده فروش( بدلي آالت زيور 115

 233,333 21 3,5 )عمده فروش( نقره 114

 143,333 21 3,5 )خرده فروش( نقره 111
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 123,333 38 3,5 خاكي زير غير)نفيس و قديمي اشياء فروشندگان 111

 123,333 33 4,3 روي و برنج -مس ظروف فروشنده و سازنده 118

 233,333 33 4,3 قنادي لوازم فروشندگان 111

 123,333 83 15,4 يبازكنلوله و چاه تخليه دفاتر 113

 153,333 25 4,1 گرم و سرد آب كشي لوله دفاتر 111

 153,333 25 4,1 شهري گاز كشي لوله دفاتر 112

 153,333 131 4,3 )عمده فروشي( آالت شير و شيلنگ انواع و كشي لوله لوازم فروشنده 113

 123,333 131 4,3 )خرده فروشي( آالت شير و شيلنگ انواع و كشي لوله لوازم فروشنده 115

 153,333 131 4,3 فلزي صفحات و ورق انواع برش 114

111 
 قفس-قفسه-كتابخانه-آشپزخانه لوازم قبيل از سيمي لوازم فروشنده

 آنها امثال و پرندگان
11 41 123,333 

 153,333 53 4,5 )عمده فروشي( ميخ 111

 123,333 53 4,5 )خرده فروشي( ميخ 118

 
 وابسته كسبي يهاتيفعال و و نشر چاپ -افزار نوشت و مقوا و كاغذ -چوبي مصنوعات و چوب -و

 فعاليت نوع رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 شغلي عوارض پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهيانه -ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 233,333 253 11 چوب كاري پرس و بري چوب كارگاه 111

 243,333 181 13,5 الوار و چوب انواع فروشندگان 183

181 
 و نئوپان و تراورس و ال سه تخته و فيبر فروشندگان

 رهيو غ فرميكا
13,5 181 153,333 

 233,333 113 11 مصنوعات چوبي و دكور و پنجره و درب فروشنده و سازنده 182

 153,333 151 13,4 دهنه( 2 تا) مبل نمايشگاه 183

 13,333 151 13,4 اضافي( هر دهنه براي دهنه 2از  بيش) مبل نمايشگاه 185

 153,333 151 13,4 (اضافه طبقه هر براي) مبل نمايشگاه 184

181 
 و غيره ،كازيه قفسه ، تاب ، كابينت ، فايل ، ،كمد صندلي ، ميز

 شگاه(نماي)
1,3 42 243,333 

181 
 عمده) و غيره ،كازيه قفسه ، تاب ، كابينت ، فايل ، ،كمد صندلي ، ميز

 فروش(
1,3 42 143,333 

188 
 )خرده و غيره ،كازيه قفسه ، تاب ، كابينت ، فايل ، ،كمد صندلي ، ميز

 فروش(
1,3 42 13,333 

 153,333 13 13,4 ساخته پيش پنجره و درب فروشنده 181

 123,333 111 11 چوبي هاي جعبه انواع فروشنده و سازنده 113

 123,333 43 1,4 آن رينظا و تفنگ ساز قنداق-كار منبت و ساز خاتم 111

 123,333 223 12,2 فروش هيزم و فروش ذغال 112
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 233,333 28 4,4 )ممتاز( ريالتحرلوازم و كتاب فروشنده 113

 143,333 28 4,4 يك( درجه) ريالتحرلوازم و كتاب فروشنده 115

 13,333 28 4,4 دو( درجه) ريالتحرلوازم و كتاب فروشنده 114

 153,333 153 4,1 ناشران((كتاب نشر و طبع 111

 243,333 411 4,2 چاپخانه 111

 13,333 1 3 جرايد فروش هاي دكه 118

111 
 و پوستر فروشنده ، نويس پرده ، نويس تابلو تابلو، نقاش

 نقاشي تابلوهاي
4,2 32 153,333 

 153,333 21 4,2 آن رينظا و پالستيك جلد پرس ، اوزاليد فتوكپي، 233

 153,333 21 4,2 ليتوگراف و گراور ، ساز كليشه ، ساز مهر ، ساز پالك ، حكاك 231

232 
 كارت عروسي، كارت ، ويزيت كارتهاي فروشندگان و كنندگان تهيه

 آن رينظا و پستال
4,2 32 233,333 

 123,333 133 4,2 صحافي 233

 
 وابسته  كسبي يهاتيفعال و آن مصنوعات و جير -چرم-كائوچويي -پالستيكي -الستيكي صنايع -ز

 فعاليت نوع رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 شغلي عوارض پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهيانه -ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع

235 
 يكيو پالست الستيكي مصنوعات و پنجره – درب فروشندگان

 آن انواع و نايلوني تورهاي و اسفنج و مشمع و مالمين و
5,4 33 143,333 

 123,333 41 4,1 ابري و اسفنجي بالشهاي و خوشخواب . تشك فروشندگان 234

231 
 يا طبيعي(ورني و جير -چرم و خام پوست انواع فروشندگان

 )مصنوعي
1,8 31 13,333 

 123,333 31 1,8 غيره و مصنوعي يا طبيعي چرم از پوشاك انواع فروشندگان 231

238 
 -كفش -ساك-چمدان انواع فروشندگان و كنندگان توليد

 وابسته مصنوعات و كيف
1,8 21 153,333 

 153,333 33 1,8 دوز( دست(فروش كفش و كفشدوز 231

 233,333 13 1,8 كفش كارخانجات يهايندگينما و فروشگاهها 213

 13,333 13 5 كفش يهاقالب و كفش كنندگان تعمير 211

 13,333 33 1,8 سراجي و كفاشي لوازم فروشندگان 212

 13,333 31 1,8 سازان پسائي و چرم جزء فروشندگان 213

 233,333 53 4,3 مصرف بار يك پالستيكي ظروف فروشندگان 215

 333,333 54 1 اتومبيل الستيك انواع فروشندگان 214

 153,333 13 5 وپالستيكي فلورسنت-نئون تابلوهاي سازندگان و فروشندگان 211
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 بيمارستان لوازم و پزشكي حرف و مشابه و بهداشتي ، دارويي ، شيميايي صنايع -ح

 فعاليت نوع رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 شغلي عوارض پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهيانه -ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 233,333 22 5,5 (فروش عمده) آرايشي و بهداشتي لوازم فروشگاه 211

 143,333 22 5,5 (فروش )خرده آرايشي و بهداشتي لوازم فروشگاه 218

 143,333 22 5,5 ادكلن و عطر فروشندگان 211

223 
 مواد غذايي و نباتي آفات دفع سموم و دامي داروهاي انواع فروشندگان

 حيواني
3,1 54 143,333 

 143,333 38 4,5 اتومبيل و ساختمان رنگ انواع فروشندگان 221

 123,333 51 1 شويي سفيد ، شويي خشك 222

 123,333 51 2,1 البسه انواع زني سنگ ، گلدوزي رنگرزي، 223

225 
چرب  اسيدهاي ، گريس ، يخ ضد موتور، روغن انواع فروشندگان

 معدني يهاسوخت و روغن ، صنعتي
1 13 153,333 

 233,333 13 4,4 دندانپزشكي و آزمايشگاهي و پزشكي كاالهاي فروشندگان 224

 333,333 12 4,8 مطب پزشكان فوق تخصص 221

 333,333 12 4,8 مطب پزشكان متخصص 221

228 
مطب پزشكان عمومي ، ماما و همچنين پزشكان عمومي كه داراي 

)هميوپاتي ، كاريوتراپي ، طب مدرك طب مكمل مي باشند . از قبيل 
 سوزني و ...(

4,8 11 253,333 

 333,333 18 4,8 مختلف هاي رشته متخصص دندانپزشكان مطب 221

 253,333 48 4,8 تجربي سازدندان 233

 233,333 111 4,8 دامپزشكي يهاكينيكل و مطب 231

 333,333 13212 143 (دولتي تخصص فوق) بيمارستان 232

 333,333 13212 143 دولتي( تخصص) بيمارستان 233

 153,333 13212 143 دولتي( معمولي) بيمارستان 235

 333,333 13212 143 (خصوصي تخصص فوق) بيمارستان 234

 333,333 13212 143 (خصوصي تخصص) بيمارستان 231

 253,333 13212 143 (خصوصي معمولي) بيمارستان 231

 433,333 144 21 كلينيك پلي) خصوصي هاي درمانگاه 238

 433,333 141 8,4 طبي تشخيص هاي آزمايشگاه 231

253 

 ي، سونوگرافي،ولوژيراد توانبخشي( و )پزشكي يوتراپيزيف مؤسسات

 و سز تراپي، ي، كبالتوتراپيراد ي،ماموگراف ، آي آر ام اسكن، تي سي
 مغزي نوار -)راديو ايزوتوپ( اي هسته پزشكي تراپي، يم

 )الكتروآنسفالوگرافي(

8,4 141 133,333 
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 گوارشي، شنوايي و يي و ر يآندوسكوپ شكن، سنگ قلب، نوار -ورزش

 (اپتومتري) سنجي يينايب ،(ويمتريداو)سنجي

 233,333 18 1,1 بيمارستان داخل داروخانه و داروخانه 251

 
 وابسته كسبي يهاتيفعال و آنها مصنوعات و نساجي الياف – ط

 فعاليت نوع رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 شغلي عوارض پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهيانه -ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 153,333 33 5,3 (فروش عمده) مو و كرك و پشم پنبه، فروشنده 252

 123,333 33 5,3 (فروش )خرده مو و كرك و پشم پنبه، فروشنده 253

 243,333 31 1,8 (فروش عمده) گانهبچه و زنانه ، مردانه پوشاك از اعم فروش دوخته 255

 233,333 31 1,8 (فروش )خرده گانهبچه و زنانه ، مردانه پوشاك از اعم فروش دوخته 254

 153,333 31 1 دوز( تك( زنانه خياط 251

 153,333 31 1 دوز( تك( مردانه خياط 251

 233,333 31 1 دوز سري خياط 258

 153,333 53 4,1 باف جوراب ، كشباف ، باف تريكو 251

 153,333 53 4,1 (فروش عمده) زير لباس و كشباف و جوراب تريكو، 243

 123,333 53 4,1 (فروش )خرده زير لباس و كشباف و جوراب تريكو، 241

 153,333 41 4,1 (فروش عمده) آن رينظا و روتختي ، ملحفه پتو، حوله، 242

 123,333 41 4,1 (فروش )خرده آن رينظا و روتختي ، ملحفه پتو، حوله، 243

 153,333 28 1,8 مختلف انواع روسري فروشنده 245

 123,333 53 12,1 )فروشنده( برزنتي سايبان و چادر 244

 13,333 53 12,1 )كرايه دهنده( برزنتي سايبان و چادر 241

 123,333 31 1,1 غيره و حصير گليم، خورجين، زيلو، فروشنده 241

 233,333 41 8,1 قاليچه و قالي دستباف، فرش فروشنده 248

241 
 كاغذ ديواري كركره، پرده كفپوش، و موكت ماشيني، فرش فروشنده
 (فروش عمدهو غيره )

8,1 12 233,333 

213 
 كاغذ ديواري كركره، پرده كفپوش، و موكت ماشيني، فرش فروشنده

 (فروش و غيره )خرده
8,1 12 143,333 

 143,333 181 24 غيره و كارگاه از اعم شويي قالي 211

 123,333 53 5,3 (فروش عمده) كاموا 212

 123,333 53 5,3 (فروش )خرده كاموا 213

 123,333 23 1,8 كاله فروشنده و كننده توليد 215

 153,333 53 1,5 كار كاله و كار لباس فروشنده 214

 123,333 213 5,1 (فروش عمده و كننده توليد) مختلف انواع ، اي پنبه تشك و لحاف 211

 13,333 41 4,1 (فروش خرده) مختلف انواع ، اي پنبه تشك و لحاف 211
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 123,333 213 5,1 (فروش عمده و كننده توليد) شيشه پشم اليه با لحاف 218

 13,333 41 4,1 (فروش خرده) شيشه پشم اليه با لحاف 211

 233,333 2114 333 نساجي كارخانجات يهايندگينما و فروشگاهها 213

211 
،  ابريشمي ، نخي ، پشمي از اعم پارچه فروشان طاقه و بنكداران

 مصنوعي الياف
2,1 11 253,333 

 233,333 31 2,1 فروش متر) بزاز 212

 233,333 31 1 پرده لوازم و فروش پرده و دوز پرده 213

 153,333 81 5,4 (فروش عمده) چتايي و گوني فروشنده 215

 153,333 81 5,4 (فروش )خرده چتايي و گوني فروشنده 214

 13,333 81 5,4 و فروشنده كننده )تهيه دوز گالبتون باف، ترمه باف، زري 211

 13,333 51 2,1 ماشين لهيبه وس پارچه روي گلدوزي 211

 243,333 55 1,8 )فروشنده( لباس عروس 218

 233,333 55 1,8 دهنده( كرايه) لباس عروس 211

 123,333 44 13 دهنده( كرايه(خنچه  حجله، 283

 243,333 28 1,8 درجه يك - )خارجي و لوكس اجناس و پوشاك( بوتيك 281

 233,333 28 1,8 درجه دو -)خارجي و لوكس اجناس و پوشاك( بوتيك 282

 153,333 31 4,8 ورزشي لوازم و لباس فروشنده 283

 153,333 135 1,1 خراز 285

284 
 فروش حالجي به از پس را غيره و پشم و نخ ضايعات كه اشخاصي

 رساننديم
1,1 135 13,333 

 143,333 31 1,8 كودك لباس هاي فروشگاه و كودك سيسموني 281

 13,333 31 1,8 نظامي وسايل و عالئم دوزنده و فروشنده 281

 153,333 38 3,5 دستي صنايع فروشنده 288

 
 وابسته كسبي يهاتيفعال و هايدنيآشام– هايخوراك -نباتي -حيواني محصوالت -ظ 

 فعاليت نوع رديف

مقادير متوسط روزانه وزن 
 شغلي عوارض پسماند و متوسط مساحت

 Wi ماهيانه -ريال

 كيلو گرم در روز
Sa 

 مترمربع
 153,333 1153 15,4 غذايي مواد سردخانه 281

 253,333 43 11,2 بندي بسته و فله از اعم گوسفند و گاو گوشت فروشندگان 213

 253,333 35 11,2 ميگو و ماهي فروشندگان 211

 253,333 35 11,2 مرغ تخم و مرغ فروشندگان 212

 233,333 35 11,2 زنده طيور و روزه چند جوجه -مرغ فروشندگان 213

 233,333 35 11,2 فروش( كل( مرغ تخم فروشندگان 215

 153,333 54 8 آن رينظا و قناري-بلبل-طوطي)غيرخوراكي پرندگان فروشندگان 214
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211 
 اوليه به صورت شود يا شسته اينكه از اعم طيور و مرغ پر فروشندگان

 شود معامله
5,3 33 153,333 

211 
 و جگر و دل -شيردان و سيراب -پاچه و كله فروشندگان

 خام به صورت غيره
22,8 52 123,333 

218 
 از يو آشپزكبابي  -جگركي)ردانيو ش سيراب -پاچه و كله(طباخي

 غيره و آش -فرني -برنج شير-حليم قبيل
22,8 52 153,333 

 153,333 13 1,1 وميآكوار و تزئيني يهايماه فروشندگان 211

 153,333 54 3,1 غيره و مرغداري و دامي ساتيتأس و لوازم فروشندگان 333

 233,333 134 23,1 دهنديم انجام سلف معامالت كه بنكداران و فروشان بار 331

 243,333 34 21,2 سبزيجات و صيفي -ميوه انواع فروشنده 332

 233,333 53 23,1 (فروش عمده) لبني مواد 333

 153,333 53 23,1 (فروش )خرده لبني مواد 335

 153,333 25 1,1 عطار 334

 233,333 21 23,1 فروش خوار و بار 331

 233,333 21 1,4 (فروش )عمده برنج 331

 233,333 21 1,4 (فروش )خرده برنج 338

 233,333 28 1,1 (فروش )عمده طبي گياهان و دارو 331

 153,333 28 1,1 (فروش )خرده طبي گياهان و دارو 313

 253,333 132 11 فروش گل 311

 233,333 31 5,1 مصنوعي گل انواع فروشندگان 312

 233,333 21 1,4 (فروش )عمده يو خارجداخلي  – و فلهچاي اعم از بسته بندي  313

 153,333 21 1,4 (فروش )خرده يو خارجداخلي  – و فلهچاي اعم از بسته بندي  315

 243,333 52 1,4 (فروش )عمده خشكبار 314

 233,333 52 1,4 (فروش )خرده خشكبار 311

 233,333 21 1,4 ابريشم پيله فروشندگان 311

 153,333 23 4 يخ فروشندگان 318

 233,333 58 23,4 فالوده و سنتي و ماشيني از اعم بستني انواع فروشندگان 311

 233,333 13 8,4 غذايي مواد فروشندگان 323

 153,333 121 11,2 سنتي ، ماشيني نانوايي 321

 233,333 111 11,2 فانتزي نانوايي 322

 123,333 51 8,4 ترشيجات و سركه فروشندگان 323

 233,333 48 22 پروتئيني مواد و سوپرماركت 325

324 
 )عمده غيره و همبرگر-كالباس -سوسيس قبيل از گوشتي هاي فراورده

 (فروش 
14,4 35 233,333 

321 
 )خرده غيره و همبرگر-كالباس -سوسيس قبيل از گوشتي هاي فراورده

 (فروش
14,4 35 153,333 

 233,333 133 21,1 )درجه يك( چلوخورشتي و چلوكبابي 321
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 233,333 133 21,1 )درجه دو( چلوخورشتي و چلوكبابي 328

 153,333 133 21,1 )درجه سه( چلوخورشتي و چلوكبابي 321

 253,333 245 31,1 )درجه يك( سرويس سلف و رستوران كافه 333

 233,333 245 31,1 )درجه دو( سرويس سلف و رستوران كافه 331

 233,333 245 31,1 )درجه سه( سرويس سلف و رستوران كافه 332

 233,333 28 33,5 فروشي ميوه آب و تريا كافه 333

 123,333 11 11,1 خانه قهوه 335

334 
 غذاها سرو انواع و طبخ به كه سنتي خانه سفره يا سنتي خانه قهوه

 پردازنديم
11,1 11 233,333 

 153,333 52 21,8 اغذيه فروش يهاوسكيك 331

 123,333 34 21,2 ميوه فروش يهاوسكيك 331

 233,333 52 21,8 قبيل اين از و پيتزا -سوخاري مرغ 338

 233,333 52 21,8 )درجه يك( فروشي اغذيه و ساندويچ 331

 143,333 52 21,8 )درجه دو( فروشي اغذيه و ساندويچ 353

 123,333 52 21,8 متفرقه يهايپز خوراك 351

 153,333 132 11,2 تر و خشك شيريني انواع توليد كارگاه 352

 333,333 132 11,2 درجه يك – فروشنده( و سازنده(فروشي شيريني و قنادي 353

 243,333 132 11,2 درجه دو – فروشنده( و سازنده(فروشي شيريني و قنادي 355

 233,333 121 1,4 فروش نبات آب و پز نبات آب 354

 253,333 132 11,2 فروش كلوچه و ساز كلوچه 351

 233,333 143 13,1 قنادي تريا 351

 233,333 21 4,2 تفريحي كلوپ 358

 153,333 283 4,1 كاال انبارهاي 351

 233,333 283 4,1 كاال انبارداري 343

 153,333 522 14 و ساختماني خانگي از اعم دوم دست وسائل فروشندگان 341

 153,333 283 4,1 عميق( نيمه و عميق چاههاي(حفاري مؤسسات 342

 153,333 11 1 اتومبيل اگزوز انواع فروشندگان 343

 123,333 123 12 اتومبيل اگزوز انواع تعميركاران 345

 233,333 58 1 باالبر و آسانسور انواع فروشندگان 344

 153,333 58 1 باالبر و آسانسور انواع كاران تعمير 341

 233,333 31 1 اتومبيل گازوئيلي يهاپمپ انواع فروشندگان 341

 153,333 31 1 اتومبيل گازوئيلي يهاپمپ انواع كاران تعمير 348

 333,333 41 1,2 ارز كنندگان تبديل و صرافان 341

 233,333 8455 13 ماشيني زني بلوك و سنگ توليدي كارگاههاي 313

 153,333 233 4,1 آلومينيوم جوشكاري و تعميرات 311

 13,333 158 15,4 موتوري پيك 312

 233,333 184 23,1 فروش( عمده(سيگارت فروشندگان 313
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 143,333 184 23,1 فروش( سيگارت)خرده فروشندگان 315

 123,333 25 1,1 فروشان سقط 314

 533,333 333 41,5 عمده( فروشان بار(بار تره و ميوه فروشندگان 311

 333,333 21 1,4 برنج كاران العملحق 311

 333,333 132 11,2 قنادان( روغني )صنف نان انواع فروشندگان و پزندگان 318

 433,333 83 15,4 تعرفه(23 رديف بجز(خدماتي دفاتر ساير 311

313 
 لوازم به استثناء(آن رينظا و آرايشگاهي و خانگي لوازم تعميركنندگان

 برودتي( و حرارتي -يريو تصو صوتي
8,1 84 333,333 

 333,333 25 5 همراه( موبايل)تلفن انواع فروشندگان 311

 233,333 25 5 همراه( تلفن(موبايل انواع تعميركاران 312

 333,333 31 5 فروش( عمده(مقوا و كاغذ انواع فروشندگان 313

 233,333 31 5 فروش( خرده(مقوا و كاغذ انواع فروشندگان 315

 153,333 111 13 مستعمل مقوا و كاغذ فروشندگان 314

 333,333 31 4,2 الكترونيك قطعات فروشندگان 311

 233,333 31 4,2 الكترونيك قطعات تعميركاران 311

 233,333 33 4,3 يينانوا وسائل فروشندگان 318

 153,333 33 4,3 يينانوا وسائل تعميركنندگان 311

 153,333 13 1,1 آكواريوم و تجهيزات آكواريوم تزئيني ماهيهاي خوراك فروشندگان 383

 153,333 83 1,5 طيور و دام خوراك فروشندگان 381

 233,333 31 4,8 ورزشي لوازم و تجهيزات فروشندگان 382

383 
 -سايپا -ايران خودرو از اعم خودرو نمايندگيهاي و هاشركت انواع

 و ... خودرو پارس
14,5 1131 243,333 

 233,333 84 8,1 نت كافي 385

384 
 آن ريو نظا غذايي مواد ، از پوشاك اعم منظوره تك فروشگاههاي

 )ممتاز(
333 2114 343,333 

381 
 آن ريو نظا غذايي مواد ، از پوشاك اعم منظوره تك فروشگاههاي

 )درجه يك(
333 2114 243,333 

381 
 آن ريو نظا غذايي مواد ، از پوشاك اعم منظوره چند فروشگاههاي

 )ممتاز(
333 2114 343,333 

388 
 آن ريو نظا غذايي مواد ، از پوشاك اعم منظوره چند فروشگاههاي

 )درجه يك(
333 2114 333,333 

 233,333 314 11,2 غيرانتفاعي مدارس 381

 333,333 525 33,1 )درجه يك( مختلف سازمانهاي و ادارات مصرف يهايتعاون 313

 253,333 525 33,1 )درجه دو( مختلف سازمانهاي و ادارات مصرف يهايتعاون 311

 233,333 121 11,2 لواشي ، تافتون و ... از دارند اعم فعاليت مجتمع به صورت كه هايينانوايي 312

 153,333 13 12,1 دوزانراهنيپ 313

 153,333 31 1 لباس تعميرات 315
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 233,333 24 4,1 آن نظاير و ساختماني برق كشي سيم دفاتر 314

 233,333 13 13,4 اتوماتيك درب نصب 311

 133,333 5228 111,2 ها متل ، هاهتل زباله حمل هزينه 311

 533,333 5228 111,2 مهمانپذير ، مهمانسرا زباله حمل هزينه 318

 233,333 113 11 چوبي لوازم و مبل كاران تعمير 311

 333,333 18 4,8 ارتودنسي و ... ، جراح دندانپزشكان مطب 533

 233,333 52 4,5 چسب مختلف انواع كنندگان توزيع و هافروشگاه 531

 153,333 48 22 فروشي زيتون 532

533 
 رينظا و پيزا پيزا ، پيتزا آفتاب ، )بوف قبيل از غذايي بزرگ يهارستوران

 (آن
31,1 245 533,333 

 433,333 233 13 موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنهبانك ها ،  535

 

 جهت محاسبه عوارض سالیانه کسب و پیشه : متراژ مغازهجدول ضرایب 
 

 ضریب مساحت )متر مربع( ردیف

 %13 13تا  1از  1

 %14 23تا  13از  2

 %23 33تا  23از  3

 %24 53تا  33از  5

 %33 43تا  53از  4

 %53 14 تا 43از  1

 %43 133تا  14از  1

 %13 133بيش از  8

 

 جدول ضرایب محله بندی جهت محاسبه عوارض سالیانه کسب و پیشه :

 
 ضریب محل مورد نظر ردیف

 %34 دور تا دور ميدان مركزي شهر )ميدان پاسداران( 1

 %35 فرمانداري سابقخيابان برشنورد از ميدان مركزي شهر تا  2

 %32 تا ميدان وليعصر فرمانداري سابقخيابان برشنورد از  3

 %33 خيابان طالقاني از ميدان مركزي شهر تا ميدان شهرداري 5

 %33 خيابان فرهنگ از ميدان مركزي شهر تا تقاطع خيابان طالقاني 4

 %33 فلكه سردارجنگل )كسما(خيابان سردار جنگل از ميدان مركزي شهر تا  1

 %33 فلكه سردارجنگل )كسما(خيابان جعفري از ميدان مركزي شهر تا  1

 %33 خيابان وليعصر )شيريني سراي اشهدي( از ميدان مركزي شهر تا مسجد وليعصر 8

 %33 خيابان شهيد پورنصيري از ميدان مركزي شهر تا مسجد وليعصر 1

 %33 سپاهتا  مسجد وليعصرخيابان امام از  13
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 %28 چهارراه خاكيانتا  سپاهخيابان امام از  11

 %28 كمربندي شهيد بهشتي از ميدان انتظام تا چهارراه خاكيان 12

 %33 خيابان بيژن حقيري از فرمانداري سابق تا ميدان شهرداري 13

 %28 خيابان شهرام طلوعي از ميدان شهرداري تا فلكه سردارجنگل )كسما( 15

 %28 ميدان شهرداري تا فلكه عربانخيابان فضيلت از  14

 %21 بلوار برادران شهيد سرشاد از فلكه سردارجنگل تا پل كسما 11

 %21 خيابان مطهري از نبش خيابان امام خميني تا كمربندي شهيد بهشتي 11

 %24 بلوار شهيد عبدالهيان از پل گازروبار تا ميدان انتظام )هر دو طرف( 18

 %28 كوچه حسيني پناه 11

 %28 خيابان جمهوري 23

 %28 خيابان شهيد باقر نجفي 21

 %21 خيابان شهيد نادر رهبر 22

 %21 خيابان شهيد مومن زاده )يكشنبه بازار( و خيابان ستارخان و خيابان شهيدزاده 23

 %21 بلوار شهدا از ميدان وليعصر تا آرامستان بهشت زينبيه 25

 %24 كوچه بيتا 24

 %22 گلسارشهرك  21

 %25 شهرك گلشهر 21

 %25 شهرك زيباشهر )امام خميني( 28

 %22 زيده سرا 21

 %18 مسكن مهر 33

 %25 محله عربان 31

 %23 ساير خيابان ها ، معابر و محالت 32

 تيعالآنان به نسبت مدت ف  انهيسال شهيعوارض كسب و پ ندينمايم ديجد يشغل تيكه در طول سال شروع به فعال يكسان:  1تبصره 
 محاسبه و اخذ خواهد شد .

 ساير زمينه در مؤدي براي حقي هيچگونه ها ايجاد اتحاديه براي شهرداري جانب از شغلي عوارض پرداخت گواهي صدور : 2تبصره 

 . نمايد نمي قانوني شهرداري حقوق ديگر و عوارض

 2 و 1 بندهاي بر اساس بايستي شهرداري و بوده شهر ممنوع معابر در خودرو با يا و فروشي دست صورت به صنفي فعاليت : 3تبصره 
 .  كند رفتار آن با هايشهردار 44 ماده

 .  باشديم پيشه و كسب عوارض مشمول پرداخت بوده قرارداد طرف شهـرداري با كه هابازارچه در واقع هاي دكه : 5تبصره 

 : باشديم زير شرح به پيشه و كسب عوارض نحوه وصول بوده شهرداري با قرارداد فاقد كه هابازارچه در واقع هاي دكه : 4تبصره 

 ريال333,333 مبلغ و در معابر فرعي ماهيانه ريال433,333 مبلغ ماهيانه  معابر اصلي در واقع هاي دكه ماهانه پيشه و كسب عوارض
 . باشديم

 نحوه محاسبه :

 تعداد روز فعالیت در سال× ضریب محله بندی × ضریب متراژ مکان تجاری × نرخ پایه شغل 
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 تاسیساتبخش سوم : 

)دکلها ، تجهیزات و آنتن های مخابراتی ، ترانسفورماتورها و  تأسیسات شهری صدور مجوز احداث و نصبعوارض :  1-۹-2

                                                           نظائر آن ها(

 توضيحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض تعرفه عوارضعنوان  رديف

1 

، تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب
، ت، پست مخابرا، پست گازپست ترانسفورماتور

هاي برق ، دكلهاي آب و فاضالبتصفيه خانه
هاي ارتباطي، ( و كليه دكلBTSو مخابرات )

 مربعمتركيوسك تلفن و غيره به ازاي هر 

23.P - 

 

 معابربخش چهارم : 

 عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع:  1-0-2

 1شب الي  22در معابري كه به موجب مصوبه شوراي ترافيك تردد كاميون ممنوع اعالم گرديده ، در مواردي كه تردد شبانه از ساعت 
 مشمول پرداخت عوارض به شرح جدول ذيل مي گردد : پذيردصبح صورت 

 مالحظات عوارض سالیانه )ریال( نوع خودرو ردیف

  1,333,333 چرخ 1انواع كاميون  1

  1,433,333 چرخ 13انواع كاميون  2

  2,433,333 چرخ به باال 13انواع كاميون  3

 ريال5,333,333به پايين  1184مدل  3,333,333 انواع كاميون وارداتي 5
 

 تبلیغاتبخش پنجم : 

 عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی:  1-۷-2

 در صورتي كه تابلو نصب شده در سطح شهر داراي اين سه ويژگي باشد تابلو معرفي بوده و مشمول پرداخت عوارض نمي گردد :
 مندرجات روي تابلو كامال منطبق بر مجوز فعاليت واحد باشد . – 1
 تابلو صرفاً بر سر درب يا نماي محل فعاليت نصب شده و بيش از يك عدد نباشد . – 2
ابعاد تابلو كامال منطبق بر مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا كيفي سيما و منظر شهري و  – 3

 . قانون شوراهاي اسالمي باشد 83ماده  24همچنين دستورالعمل موضوع بند 
 در صورتي كه تابلو نصب شده هر يك از اين ويژگي ها را نداشته باشد مشمول پرداخت عوارض به شرح ذيل مي گردد :

 مدت زمان بهره برداري )ماهيانه(× موقعيت جغرافيايي × عوارض تابلو = ابعاد تابلو 

 پرده ، بنر و پالکارد :عوارض نصب انواع 

 تعيين ميگردد . روزانهبطور ريال 24,333پالكارد در سطح شهر پس از كسب اجازه از شهرداري برابر مترمربعي  نصب هرگونه بنر و - 1
 تعيين ميگردد . روزانهبطور ريال 13,333 متريدر سطح شهر پس از كسب اجازه از شهرداري برابر  پردهنصب هرگونه  - 2
 

 شهری توسعهطرح های  اجرایارزش افزوده ناشی از بخش ششم : 

 ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری افزوده ارزش عوارض:  1-۷-2

در صورتي كه به درخواست مالك ، ملك فاقد كاربري تعيين كاربري شده و يا كاربري قبلي آن تغيير يابد ، و از اين اقدام ارزش افزوده 
درصد ارزش افزوده ايجاد شده 53اين عنوان عوارض مي گردد . ميزان اين عوارض نبايد بيشتر از براي ملك ايجاد شود ، مشمول پرداخت 
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باشد . اگر درخواست مالك جهت تغييركاربري ثبت نشده باشد ، تا زماني كه مالك درخواست بهره برداري از كاربري جديد را نداشته باشد 
 مشمول پرداخت اين عنوان نمي گردد .

 P  : قيمت منطقه اي                             :Sمساحت زمين                       A:  عوارض كل
 : شوديم محاسبه زير متمركز به صورت تجاري به كاربري فاقد اراضي كاربري تعيين الف : عوارض

                                                                                        PS53=A 
 :  تجاري مسكوني به كاربري طرح فاقد اراضي كاربري تعيين عوارض ب :

                                                                                      PS34=A 
 : تجاري پاركينگ به كاربري فاقد طرح اراضي كاربري تعيين عوارضج : 

                                                                                         PS33=A 

 :  مسكوني به كاربري طرح فاقد اراضي كاربري تعيين د : عوارض

                                                                                         PS23=A 

 ... : و تجهيزات ، اداري ، صنعتي به كاربري طرح فاقد اراضي كاربري تعيين ذ : عوارض

                                                                                      PS14=A 

 :  سبز فضاي به كاربري طرح فاقد اراضي كاربري تعيين ر : عوارض

 .  باشدينم كاربري تغيير پرداخت عوارض مشمول گردديم كاربري تعيين كمتري انتفاع با نكهيبه ا تيبا عنا
در صورتي كه شهروند نسبت به مبلغ محاسبه شده عوارض مذكور اعتراض داشته باشد تعيين ارزش افزوده ايجاد شده حاصل از :  1تبصره 

 و پس از آن نظر كارشناس رسمي مالك عمل شهرداري خواهد بود . مي شودتعيين كاربري به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع داده 
درصد آن قابل وصول 53به ميزان براي شهرداري صومعه سرا ميزان ارزش افزوده ايجاد شده توسط كارشناس رسمي دادگستري :  2تبصره 

 خواهد بود .

 

 کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری تغییرناشی از  افزوده ارزش عوارض:  1-۷-1

كاربري شده و يا كاربري قبلي آن تغيير يابد ، و از اين اقدام ارزش افزوده در صورتي كه به درخواست مالك ، ملك فاقد كاربري تعيين 
درصد ارزش افزوده ايجاد شده 53براي ملك ايجاد شود ، مشمول پرداخت اين عنوان عوارض مي گردد . ميزان اين عوارض نبايد بيشتر از 

كه مالك درخواست بهره برداري از كاربري جديد را نداشته باشد باشد . اگر درخواست مالك جهت تغييركاربري ثبت نشده باشد ، تا زماني 
 مشمول پرداخت اين عنوان نمي گردد .

 گردد كاربري حاصل تغيير 4 ماده كميسيون و شهرداري موافقت با و باشند داشته درخواست ملك كاربري تغيير براي مالكين صورتيكه در
 .نمايد وصول را ذيل عوارض بايد شهرداري ،

S × Z × P : نحوه محاسبه عوارض 

 zجدول ضريب تغيير كاربري : 
 <فعلی  کاربری                                
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سبز فضای

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 24 ، مذهبی ، پارکینگ ، ورزشی آموزشی

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 24 21 صنعتی

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 24 21 21/1 ، درمانی ، فرهنگی ، نظامی اداری

تأسیسات و  انباری ، تجهیزات
 ـ ـ ـ ـ ـ 24 21 21/1 21/1 و... شهری، خدمات اتومبیل
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 ـ ـ ـ ـ 24 21 21/1 14 14 مسکونی

 ـ ـ ـ 24 21 21/1 14 11/1 11 پارکینگ تجاری

 ـ ـ 24 21 14 14 11/1 11 34 تجاری مسکونی

 ـ 24 21 14 11 11 11 34 04 تجاری متمرکز

s  :يافته كاربري تغيير مساحت        z  :شهر اسالمي شوراي تصويبي ضريب    P    :اي منطقه قيمت 

: در صورتي كه شهروند نسبت به مبلغ محاسبه شده عوارض مذكور اعتراض داشته باشد تعيين ارزش افزوده ايجاد شده حاصل از  1تبصره 
 مالك عمل شهرداري خواهد بود . تغييركاربري به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع داده مي شود و پس از آن نظر كارشناس رسمي

درصد آن قابل وصول 53: ميزان ارزش افزوده ايجاد شده توسط كارشناس رسمي دادگستري براي شهرداري صومعه سرا به ميزان  2تبصره 
 خواهد بود .

 

 شهری اجرای طرح های عمرانناشی از  افزوده ارزش عوارض:  1-۷-۹

بر اثر اجراي طرح هاي احداث يا تعريض معابر براي آن ها ارزش افزوده ايجاد مي گردد ، حداكثر اين عنوان عوارض از اراضي و امالكي كه 
 درصد ارزش افزوده ايجاد شده براي يكبار قابل وصول مي باشد .53به ميزان 

درصد آن 53يزان ميزان ارزش افزوده ايجاد شده توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد كه براي شهرداري صومعه سرا به م
 قابل وصول خواهد بود .
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 : سومفصل 
 

 بهای خدمات 
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 کارشناسی و فنی خدمات بهای:  ۹-2

سي حق شنا سخهايي كليه براي كار ستعالم به نياز كه پا شرح دارند شهرداري از ا ستي مي كه شود مي تعيين ذيل به  ساب به باي  ح

 .اعزام كارشناس به محل ملك نمي باشد(گردد )منظور از كارشناسي  واريز شهرداري

 ريال433,333انجام امور اداري بهاي خدمات  -1

 ريال1,433,333 شهر حريم در خارج از محدوده و كارشناسيبهاي خدمات  -2
 ريال1,333,333بهاي خدمات كارشناسي اعزام كارشناس فني   -3
 ريال1,333,333بهاي خدمات فروش نقشه    – 5
 ريال2,433,333آتش نشاني  كارشناسيبهاي خدمات  -4
 اخذ گردد هاي مربوطهطبق تعرفه  بازديد قطع اشجارو  دريافت مجوز حفاريدمات كارشناسي بهاي خ -1

 

 بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار و مسافر:  ۹-1

 )ريال( تعرفه خدمات شرح رديف

 433,333 تاكسيراني پروانه صدور 1

 543,333 حقيقي اشخاص برداري بهره پروانه صدور 2

 543,333 سرويس( ي )تاكسيدرون شهر نقل و حمل پروانه صدور 3

 543,333 كمكي - تاكسيراني پروانه صدور 5

 343,333 تاكسيراني پروانه تعويض و تمديد 4

 343,333 ساليانه حقيقي اشخاص برداري بهره پروانه تعويض و تمديد 1

 543,333 ساليانه تاكسيراني شهري كارت صدور 1

 8,333,333 سرويسها )سرويس مدارس( حقوقي تاكسي اشخاص برداري بهره پروانه تعويض و صدور و تمديد 8

 133,333 ساليانه موقت تاكسي شخصي خودروهاي براي شهري كارت صدور 1

 543,333 ساليانه حقوقي اشخاص برداري بهره پروانه صدور 13

 433,333 يكساله)سرويسها تاكسي (در مشغول رانندگان براي برداري بهره پروانه خدمات 11

 343,333 ماهانه)سيم بي تاكسي (در مشغول رانندگان براي برداري بهره پروانه خدمات 12

 ارزش خودرو %3/4 تاكسي انتقال انواع و نقل 13

 33,333,333 شهرهاي ديگر به صومعه سرا )در صورت موافقت طرفين(هزينه انتقال تاكسي از  15

 333,333 اول( شناسي )بار شهر امتحان 14

 433,333 (بار دومشناسي ) شهر امتحان 11

 183,333 خدمات سرويس دهي به رانندگان حاشيه شهر)ماهيانه( 11

 343,333 )ساليانه(هاسيسروصدور المثني براي كارتهاي مفقودي تاكسيها و تاكسي  18

 433,333 در بدو ورود انييمتقاضپذيرش كليه  11

 433,333 سرويس مدارس – ي شخصي)ساليانه(هايو سوارسرويس دهي به مدارس  23

 13,333,333 و ساير 13ال-پرايد-ديآر-پژو-ي تاكسي سمندبا واگذارحق امتياز پروانه بهره برداري  21

 14,333,333 ساله(4) ي سرويسهاتاكس ازيامتحق  22

 2,333,333 )تاكسي فرسوده( تبديل به احسن 23

 23,333,333 صدور مجوز براي شركت هاي حمل و نقل تاكسي سرويس مدارس )ساليانه( 25
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 3,333,333 ي حمل و نقل مسافر درون شهريهاشركتحق جابجايي مكان  24

 433,333 اتاكسي سرويسه انييمتقاضهزينه كارشناسي جهت بازديد مكان اوليه مورد تعرفه  21

 14,333,333 حق امتياز تاكسي ون و ميني بوس 21

 333,333+  433,333 + خدمات خودرويي )ساليانه( هزينه تعويض دفترچه مرخصي رانندگان 28

 1,333,333 )بيمه رانندگان( تمديد و تعويض پروانه پيكان وانت ساليانهصدور و  21

 2,333,333 )بيمه رانندگان( تعويض پروانه نيسان وانت ساليانهتمديد و صدور و  33

 1,333,333 يانهوانت آريسان و غيره پايين سه تن سالصدور و تمديد و تعويض پروانه فعاليت و اشتغال  31

 2,333,333 بنزين( –صدور و تمديد و تعويض پروانه فعاليت و اشتغال كاميون باالي شش تن ساليانه )گازوئيل  32

 1,433,333 بنزين( –صدور و تمديد و تعويض پروانه فعاليت و اشتغال كاميون پايين شش تن ساليانه )گازوئيل  33

 2,333,333 ساليانه صدور و تمديد و تعويض پروانه فعاليت و اشتغال ميني بوس 35

 : تاكسي هاي اينترنتي مشمول اين عنوان مي باشند . 1 تبصره
 ريال مي باشد .53,333نرخ كرايه جابجايي مسافر توسط تاكسي هاي درون شهري صومعه سرا در تمامي مسيرها مبلغ :  2 تبصره

 

 بهای خدمات استفاده از پارکینگ های عمومی:  ۹-۹

ستفاده از پاركينگ هاي عمومي  شهر مبلغ به منظور ا سطح  به ازاي  به پاركينگ و خودروريال تحت عنوان ورودي هر 133,333واقع در 

 ريال اخذ مي گردد .43,333هر ساعت توقف مبلغ 

 

 بهای خدمات ورود ماشین آالت حمل و نقل به پایانه ها و میادین و بازارهای میوه و تره بار:  ۹-0

پاركينگ اماكن  ريال و به ازاي هر ســاعت توقف در233,333به ازاي ورود هر خودرو به پايانه ها و ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار مبلغ 

 ريال اخذ مي گردد .133,333مذكور مبلغ 

 

 آرامستان ها خدمات بهای:  ۹-۷

 قيمت )ريال( شرح خدمات رديف

1 
 كافور و –هزينه هاي سدر  –انجام مقدمات غسل ميت شامل : شستشوي با آب و صابون 

 پنبه
4,333,333 

 3,333,333 متر 13پارچه كنفي به متراژ  2

3 
آماده سازي قبر شامل : خاكبرداري ، ديوار چيني و مصالح مورد نياز ساخت قبور هزينه هاي 

 شامل : سنگ لحد ، سنگ بلوك ، سيمان ، شن ريزي روي كف
 هزينه هاي تدفين شامل : خاكسپاري ، ضدعفوني ، لحدگذاري ، خاكريزي و بتن ريزي

1,333,333 

 13,333,333 بهاي قبرهاي خانوادگي )به ازاي هر قبر( 5

 43,333,333 مي باشد.( ريال1,433,333,333)بهاي قبر زنده در همين قطعه  2و  1بهاي قبر در قطعات  4

1 
 ريال1,343,333,333)بهاي قبر زنده در همين قطعه  )قطعه ميرنظام( 3بهاي قبر در قطعه 

 مي باشد.(
53,333,333 

 33,333,333 ريال مي باشد.(1,233,333,333)بهاي قبر زنده در همين قطعه  8و  1بهاي قبر در قطعات  1
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 24,333,333 ريال مي باشد.(1,333,333,333)بهاي قبر زنده در ساير قطعات  بهاي قبر در ساير قطعات 8

 5,333,333 نصب سنگ قبر اسمي 1

 5,333,333 نصب ديوارهاي جانبي 13

 3,433,333 قاب عكس 11

 4,333,333 لوح يادبودنصب  12

 1,333,333 هزينه نصب موزائيك شامل : مصالح مزد و كارگر 13

 5,333,333 سرانه خدمات تدفين نوزادان تحويلي از مراكز درماني و بيمارستان هاي دولتي 15

 4,333,333 سرانه خدمات تدفين نوزادان تحويلي از بيمارستان هاي خصوصي 14

 2,333,333 بصورت انفرادي خدمات تدفين نوزادان 11

 3,333,333 43×23ايجاد باغچه به ابعاد  11

 2,333,333 هزينه ساالنه نگهداري قبر 18

 1,433,333 پارچه ترمه روانداز متوفي 11

 2,333,333 كاور يكبار مصرف حمل متوفي 23

 1,433,333 سرتاسري پالستيك ميت 21

 1,333,333 تجهيز متوفي با تابوت يكبار مصرف 22

 2,433,333 هزينه مداحي براي هر مراسم 23

 3,333,333 ارائه خدمات رساني هر مراسم 25

، بيماران بيماري هاي صعب العالج و  )به همراه معرفي نامه از سازمان مربوطه( متوفيان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي : تبصره
ا بيست تمشمول تخفيف با تشخيص شخص شهردار  آرامستانقطعات يكي از در صورت دفن در  )با ارائه مدارك الزم پزشكي( بالصاحب

 مي گردند . ( هزينه قبر در همان قطعه%23درصد )

 

 ماشین آالت و تجهیزات خدمات بهای:  ۹-۷

 خدمات حمل اجساد با آمبوالنس به گورستان الف : بهاي

 قيمت )ريال( نشاني رديف

 2,433,333 داخل شهركرايه آمبوالنس  1

 3,333,333 كرايه آمبوالنس به روستاهاي قبل از طاهرگوراب 2

 3,433,333 كرايه آمبوالنس به روستاهاي بعد از طاهر گوراب تا آخرين نقطه 3

 3,433,333 كرايه آمبوالنس به ضيابر 5

 3,333,333 كرايه آمبوالنس به روستاهاي قبل از ضيابر 4

 5,333,333 بعد از ضيابر تا آخرين نقطهكرايه آمبوالنس  1

 3,333,333 كرايه آمبوالنس به تولم شهر و مرجغل 1

 3,433,333 كرايه آمبوالنس به روستاهاي مرجغل تا آخرين نقطه 8

 2,433,333 كرايه آمبوالنس به كسما  1

 3,333,333 كرايه آمبوالنس به روستاهاي كسما تا آخرين نقطه 13

11 
سياه  –سيمبر  –الدمخ  –واقعه دشت  –كرايه آمبوالنس به روستاهاي همجوار نفوت 

 كما -اسطلخ 
2,433,333 
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 3,333,333 كرايه آمبوالنس به شهر فومن 12

 3,433,333 كرايه آمبوالنس به اطراف شهر فومن 13

 4,333,333 كرايه آمبوالنس به شفت 15

 4,433,333 كرايه آمبوالنس به روستاهاي شفت 14

 1,333,333 كرايه آمبوالنس به رشت بدون مراجعه به پزشكي قانوني 11

 1,333,333 كرايه آمبوالنس به رشت براي پزشكي قانوني 11

 5,333,333 كرايه آمبوالنس تا گوراب زرميخ 18

 خدمات ساير ماشين آالت ساختماني و راهسازي ب : بهاي

 شرح خدمات رديف
 مبلغ )ريال(

 ساعته 8براي يك شيفت كاري  سرويس

 13,333,333 ـ بيل بكهو )بكهو لودر( 1

 83,333,333 ـ لودر 2

 ـ 53,333,333 تن( 1كاميون حمل زباله ) 3

 ـ 13,333,333 تن( 13چرخ ) 1كمپرسي  5

 53,333,333 ـ ميني لودر )بابكت( 4

 83,333,333 ـ گريدر 1

 

معابر و فضاهای عمومی شهری / روستایی دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت  بهره برداری از خدمات بهای:  ۹-۶

 در تردد

بهاي خدمات موضوع اين بند بصورت دوره اي و متناسب با زمان استفاده از بهره برداران مشمول در قالب قرارداد قابل وصول مي باشد كه 
تعيين شده توسط شهرداري و مدت زمان بهره برداري در قالب يك قرارداد و تفاهم نامه بر اساس آن با توجه به مساحت قابل بهره برداري 

 با فرمت جدول ذيل محاسبه و قابل وصول خواهد بود .بين شهرداري و اشخاص في ما
 قیمت )ریال( مدت زمان بهره برداری مساحت )متر مربع( ردیف

 23,333,333 ماه 1تا  23تا  1

 53,333,333 ماه 2تا  43تا  23از  2

 13,333,333 ماه 3تا  14تا  43از  3

 83,333,333 ماه 1تا  133تا  14از  5

 133,333,333 ماه 12تا  133بيش از  4
 

  صدور مجوز حفاری ، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر خدمات بهای:  ۹-۸

 حفاري خدمات بهاي تعرفه مبناي : الف

 )ريال( متر طولعوارض  پايه قيمت مترمربع )ريال(عوارض  پايه قيمت بستر شرح رديف

 1,233,333 12,333,333 آسفالت دو اليه 1

 1,333,333 13,333,333 اليه رو يك هسوار و رمعاب آسفالت 2

 3,133,333 1,333,333 رنگي يهاپازل و موزائيك 3

 3,333,333 4,433,333 بتن 5
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 133,333 1,433,333 شني/ خاكي 4

 . باشديمدرصدي قيمت پايه عوارض ، محاسبه و قابل وصول 23ي جديد افزايشهايحفاردر مسير  تبصره :
 آسفالت( )بستر حفاري كانال عرض : ب

 :كمپرسور  دستگاه با برش -1

 درخواستي نوار عرض به متر يك زانيبه م ، مذكور يهادستگاهتوسط  آسفالت زيرين هاي اليه به وارده خسارت ليبه دل حالت اين در

 .  شوديم اضافه شركت خدماتي
 :  كاتر دستگاه با برش -2

عرض  فقط ، باشديم ريپذامكان آسفالت( برش كاتر جهت از دستگاهاستفاده  درج )با خدماتي شركت كتبي درخواست با كه حالت نيدر ا
 . گردديم محاسبه شده تعيين نوار

 بتني( و موزاييك )بستر حفاري كانال عرض : ج

 . گردديم محاسبه 1-بند ب مطابق حفاري نوارهاي عرض بنابراين باشديم ميسر كمپرسور دستگاه از استفاده امكان فقط حالت اين در

 خاكي( )بستر حفاري كانال عرض  :د

 . رديگيم صورت محاسبه 2-ب مطابق بند ، خدماتي يهاشركت درخواست نوار عرض به توجه با حالت اين در
 كارشناسيذ : هزينه 

 ريال مي باشد .433,333هزينه كارشناسي براي هرگونه پاسخ به استعالم متقاضيان دريافت مجوز حفاري براي هر نوبت مبلغ 
 ر : جريمه

به منظور جلوگيري از افزايش حفاري هاي غير مجاز و همچنين نصب تأسيسات غير قانوني در معابر سطح شهر ، براي اشخاص حقوقي به 
 برابر هزينه حفاري جريمه تعيين و قابل وصول مي باشد . 2ابر و براي اشخاص حقيقي به ميزان بر 4ميزان 

 و : هزينه نظارت
قانون شهرداري ها )كه شامل اجراي عمليات حفاري بستر معابر و ترميم آن توسط شركت خدمات شهري متقاضي با  133در اجراي ماده 

 %4و همچنين هزينه نظارت بر ترميم به ميزان  %4گيرد( هزينه نظارت بر حفاري به ميزان درخواست كتبي و توافق شهرداري صورت مي 
 ( از مجموع هزينه ترميم نوار حفاري مسير مورد درخواست محاسبه و قابل وصول خواهد بود .%13)جمعاً 
 شوراي اسالمي تصويب با گردد اعالم نگيال محترم استانداري فني و شوراي ذيربط مقامات سوي از بهاء فهرست كه صورتي در  :تبصره

 . بود خواهد اجرا قابل و ماده اين جايگزين شهر

 

 ارائه و تصویب طرح ایمن سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی خدمات بهای:  ۹-۳

ساختمان قابل وصول مقررات ملي ساختمان )الزامات ترافيكي( و پس از ارائه طرح ايمني عمليات  23اين عنوان بر اساس ضوابط مبحث 
  . لحاظ گرديده استاني مي باشد . مبلغ اين عنوان در شهرداري صومعه سرا نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختم

 

 صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی خدمات بهای:  ۹-24

حمل بارهايي كه به موجب ضوابط محموله ترافيكي )محموله هاي خطرناك( قلمداد شده اند مشمول بهاي خدمات مذكور مي گردند و بر 
 ريال از آن ها اخذ مي گردد .2,333,333مبلغ اين اساس به ازاي هر خودرو 

 

 حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی خدمات بهای:  ۹-22

ـــاز غير مجاز  ـــاخت و س مؤديان متخلف بابت بهاي خدمات حمل مبلغ از در اجراي ماده صـــد قانون شـــهرداري جهت جلوگيري از س
 ريال دريافت مي گردد .133,333ريال و نگهداري تجهيزات ساختماني به ازاي هر روز مبلغ 2,333,333
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 پیوست :
 

 22 تبصره موضوع (244 ماده آراء جریمه میـزان تعیین برای مختلف مصالح نوع کاربـرد با ساختمانهـای معامالتی جدول ارزش

 :) شهرداری قانون 244 ماده

 قيمت )ريال( شرح رديف

 8,333,333 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آرمهبتون ساختمانهاي 1

 8,333,333 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با فلزي اسكلت ساختمانهاي 2

 5,433,333 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با گلي و خشتي ، بلوكي ، آجري ساختمانهاي 3

 5,333,333 مربعي متر قرار از شيرواني زير تخته و چوبي ساختمانهاي 5

 3,433,333 مربعي متر قرار ازالذكر هاي فوقبا اسكلت متر( 5)با دهانه بيش از انبارها  4

 3,333,333 مربعي متر قرار ازالذكر هاي فوقبا اسكلت متر( 8 ها )با عرض بيش ازسالن 1

1 
شيانه سايبانآ ستونبا پايههاي عمومي( )گاراژها و توقفگاه هاها و   از هآرمهاي بتونهاي فلزي يا 

 مربعي متر قرار
2,833,333 

 2,433,333 مربعي متر قرار از گلخانه كه خارج از ساختمان قرار گيرد 8

 2,233,333 مربعي متر قرار ازاستخر با هر نوع مصالح  1

 2,133,333 مربعي متر قرار از متر 4/2 ارتفاع با بلوكي يا آجري ديوارهاي 13

11 
 مذكور مبلغ بر باشد )مازاد مطبوع تهويه و شوفاژ يا و برقي پله يا آسانسور داراي كه ساختمانهايي

 مربعي( متر قرار از
1,433,333 

 2,333,333 متر 5هاي مخابراتي به ارتفاع دكل 12

 قابل جرائم اخذ مورد در شهر انجمن تصويب و توسط شهرداري تهيه از پس ساختمان معامالتي ارزش نامه آئين : 133 ماده 11 تبصره

 .بود خواهد نظر تجديد قابل يكبار سالي معامالتي اين ارزش و اجراست

، به منظور تشويق در احداث آسانسور ارزش معامالتي  در صورت تخلف و چناچه داراي آسانسور باشندساختمانهاي پنج طبقه به پايين  -
( محاسبه 11 يازده( با ارزش معامالتي ساختمان در رديف مذكور جمع نخواهد شد)جرايم مذكور بدون در نظر گرفتن بند 11) يازدهبند 

 . خواهد شد
 

 خدمات فضای سبز بهای

آئين نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز بهاي خدمات فضاي سبز شهرداري صومعه سرا به  8و ماده  5ماده تباصر به استناد 
 شرح ذيل تعيين مي گردد :

 هزينه قطع اشجار -الف 
 ريال333,333درخت صنوبر : 

 ريال233,333درخت توسكا و ساير درختان : 

 ريال143,333و  ريال233,333، مبلغ  بيبه ترتتعرفه قطع و امحاء درختچه هاي زينتي و اشجار پيوندي به ازاء هر سانتي متر محيط بن  -ب
 .باشديم
 .باشديم ريال333,333و  ريال233,333مبلغ  بيبه ترتي فصلي به ازاء هر متر مربع مساحت هاگلتعرفه تخريب چمن و  -ج
 .باشديمدرصد قابل افزايش در محاسبات  133تا  43ميزان وصول عوارض بندهاي )ب ، ج( در صورت عمدي بودن اعمال فوق ، از  -د
قطع درختان در معابر عمومي توسط شهرداري ، اعم از كارگر ، اره موتوري ، اياب و ذهاب و حمل شاخه هاي مازاد و ...  الزحمه حق -و

 .باشديم ريال1,333,333

 .باشديم ريال233,333تعرفه هرس سربرداري درختان )درخت بالغ( به ازاي هر اصله مبلغ  -ه
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اصولي و بدون هماهنگي با شهرداري  غير به صورتدرختان واقع در معابر عمومي ، پاركها و فضاي سبز سطح شهر  كه يصورتدر  -ز
 هشتاد درصد مبلغ تعرفه بند )الف( قابل محاسبه خواهد بود.، بسته به شدت هرس تا  قرار گيرند هاشاخهمورد هرس و قطع سر

 تعرفه كارشناسي تقاضاي قطع و هرس سربرداري درخت -ح

 ريال433,333تقاضاي قطع و هرس درختان در محدوده شهر مبلغ  -1

 ريال1,333,333تقاضاي قطع و هرس درختان در محدوده حريم شهر مبلغ  -2
 ريال1,433,333تقاضاي قطع و هرس درختان در امالك و باغات خصوصي مبلغ  -3

 1341اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ”آيين نامه قانون   به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايتتبصره : 
 زامي است.مجمع تشخيص مصلحت نظام ال 1388مصوب “ شوراي انقالب

 
 پسماندمدیریت  خدمات بهای

ربــوط ممـه اجرايي نا نمجلس شـوراي اسالمي و آيي 23/2/1383 قانون مديريت پسماند مصوب( 8)و هشتم ( 1)به استناد مواد هفتم 
ابالغي به شماره  -مديريت پسماند عادي شهري بهاي خدماتهيات محترم وزيـران و دستورالعمل نحـوه تعيين  1/4/1385 مصـوب

نسبت به وصول بهاي  1531 مكلف است از ابتداي سال صومعه سراوزير محترم كشور، شهرداري  11/1/1384 اريخبه ت /س3/14224
 بر اساس موارد و روش ذيل اقدام و درآمد حاصله را صرف مسكونيو غير واحدهاي مسكوني هت مديريت پسمانـدهاي شهري از كليخـدمـا
 .هاي مديريت پسماند نمايد هزينه
 مسكوني : خدمات پرداختي توسط توليدكنندگان پسماندهاي عادي براي اماكنبهاي الف ( 

C = F × D × R (Ct + Cd) E   ×1 E  2  
C =  صومعه سرابهاي ساليانه خدمات مديريت پسماند عادي يك خانوار شهري در شهر  
F = ( 3بعد خانوار شهري صومعه سرا)  
D = ( 314تعداد روزهاي سال)  
R =  كيلوگرم( 4/3پسماند در شهر صومعه سرا )سرانه توليد  
Ct = ريال( 3334,) صومعه سراآوري و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي در شهر  هزينه جمع  
Cd = ريال( 3) صومعه سرا هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي در شهر  
 

E1 =    اي ضريب تعديل منطقه =                                                                                                      
 (0/4 < E1 <1/5) براي هر واحد مسكوني با شرط   
 

E  2 ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبـدأ =   =   
(0/7 ≤ E  2    با شرط (1≥

 : )اداري( مسكونيغير  بهاي خدمات پرداختي توسط توليدكنندگان پسماندهاي عادي براي اماكنب ( 

C = Wi × (Ct + Cd) × 𝐷 × E2 × E3 

C = صومعه سرامورد نظر در شهر  )اداري( بهاي ساالنه خدمات مديريت پسماند عادي واحد غيرمسكوني  
Wi = كيلوگرم( 4/3)در شهر صومعه سرا  متوسط توليد روزانه پسماند عادي در هر نوع فعاليت واحدهاي غيرمسكوني  
Ct = ريال( 3334,) صومعه سراآوري و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي در شهر  هزينه جمع  
Cd = ريال( 3) صومعه سرا هزينه دفع يك كيلوگرم پسماند عادي در شهر  
D = (334سال ) كاري تعداد روزهاي  
E  2 ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبـدأ =   =   
(0/7 ≤ E  2    با شرط (1≥

 عوارض نوسازي واحد مسكوني مورد نظر
 متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسكوني شهر

 پسماند تفكيك شده
 كل پسماند توليدي

 پسماند تفكيك شده
 كل پسماند توليدي
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E3 = ضريب تعديل بهاي خدمات مديريت پسماند براي هر نوع فعاليت واحدهاي غيرمسكوني 
 : )اصناف و پيشه وري( مسكونيغير  پرداختي توسط توليدكنندگان پسماندهاي عادي براي اماكنبهاي خدمات ج ( 

C = (Wi / Sa) × D × (Ct + Cd) × S 

C = صومعه سرادر شهر هاي صنفي ه خدمات مديريت پسماند عادي واحدبهاي ساالن  
Wi =  (4-3جدول تعرفه شماره )در شهر صومعه سرا  صنفيمتوسط توليد روزانه پسماند در هر نوع فعاليت واحدهاي  
Sa =  (4-3جدول تعرفه شماره )در شهر صومعه سرا  صنفيدر هر نوع فعاليت واحدهاي مساحت متوسط  
D = (333سال ) كاري تعداد روزهاي  
Ct = ريال( 3334,) صومعه سراآوري و حمل يك كيلوگرم پسماند عادي در شهر  هزينه جمع  
Cd = ريال( 3) صومعه سرا كيلوگرم پسماند عادي در شهر هزينه دفع يك  

S =  مورد نظر صنفيواحد مساحت  
 ( مالك عمل محاسبه قرار مي گيرد .1در شهر صومعه سرا به ميزان يك ) E1) (: ضريب تعديل منطقه اي  1تبصره 
 محاسبه قرار مي گيرد .( مالك عمل 1به ميزان يك ) E2) (: ضريب تشويق جهت گسترش تفكيك از مبدا  2تبصره 
( مالك عمل 1به ميزان يك ) E3) ( ضريب تعديل بهاي خدمات مديريت پسماند براي هر نوع فعاليت واحدهاي غيرمسكوني:  3تبصره 

 محاسبه قرار مي گيرد .
براي ادارات ، نهادها ، موسسات ، بانك ها  Wi) ( متوسط توليد روزانه پسماند عادي در هر نوع فعاليت واحدهاي غيرمسكوني:  5تبصره 

 . در نظر گرفته مي شوددر روز  كيلوگرم( 3/3)گرم  333برابر به ازاي هر كارمند شاغل در آن محل و امثالهم 
باقيمانده تحت  % 43وصول و  % 43به ميزان براي اصناف و پيشه وري  (C) مسكوني مبلغ نهايي بهاي خدمات پسماند غير:  4تبصره 
 .يارانه از ساير منابع شهرداري تأمين ميگردد عنوان

 بهای خدمات بازار هفتگی

 مي باشد. ريال233,333ميزان حق تنظيف و شستشوي بازار به قيمت 

 
 اصالحی قانون شهرداری ها 242قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 

اين قانون سهم انواع سرانه و  5و  3بود و در اجراي تبصره قانون اصالحي شهرداري خواهد  131اخذ هرگونه قدرالسهم ، مطابق ماده 
 شوارع و معابر ، از امالك و اراضي مورد تفكيك و افراز ، واقع در محدوده و حريم شهر ، در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه

ي تاًمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر داراي سند شش دانگ است ، شهرداري براي تاًمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و برا
عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي ، مطابق با طرح جامع و تفصيلي ، با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي 

 مالك ، از باقيمانده اراضي را به شرح زير تعيين و وصول خواهد نمود .

 رديف
حدود مساحت 

 زمين
سهم سرانه فضاي 
 عمومي و خدماتي

 %14حداقل سهم شوارع و معابر از 
 زمين

سهم كل 
 زمين

 توضيحات

 ()رديف يك %1,11چنانچه بيشتر از  %1حداقل  بدون شبكه معابر داخلي %2,11حداقل  4% 1333-433 1
بيشتر از زمين مورد تفكيك به استناد 
طرح مصوب در مسير توسعه واقع شده 

 %24تا حداكثر سقف  باشد مقدار فوق
( بعنوان سهم معابر و شوارع در %14)از 

نظر گرفته مي شود و چنانچه بيش از 
به استناد طرح مصوب در  %14از  24%

مسير واقع شده باشد درصد مازاد از 
سهم سرانه عمومي و خدماتي كسر مي 

 گردد .

 %15حداقل  بدون شبكه معابر داخلي %1,11حداقل  1% 2333-1333 2

 %18حداقل  بدون شبكه معابر داخلي %1,11حداقل  13% 3333-2333 3

 %22حداقل  بدون شبكه معابر داخلي %1,11حداقل  11% 5333-3333 5

 %21حداقل  بدون شبكه معابر داخلي %1,11حداقل  21% 4333-5333 4

 %33حداقل  بدون شبكه معابر داخلي %1,11حداقل  %24 به باال 4333 1
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 شهرداری صومعه سرا مطالبات تقسیط اجرائی نامه آیین

 موضوع مصوبه شماره .................... مورخ .................... شوراي اسالمي شهر صومعه سرا
مجلس  21/11/83قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت مصوب  13شوراي اسالمي شهر در جلسه مورخه ..................... خود به استناد ماده 

دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول مطالبات  12/5/1351آيين نامه مالي شهرداريها مصوب  32شوراي اسالمي موضوع اصالح ماده 
 شهرداري از اشخاص را بشرح زير تصويب و به شهرداري صومعه سرا ابالغ نمود .

 . ه شهرداري ارائه و ارسال دارندديان متقاضي تقسيط عوارض بايستي درخواست خود را بصورت مكتوب بؤم -1
دي درپرداخت عوارض بصورت يكجا ؤممكنه ازعدم توانايي م هرگونه موافقت بدوي به طريق شهرداري موظف است قبل از -2

مورين است كه اين وظيفه ازسوي آقاي شهردار به ايشان محوله أآگاهي الزم را كسب نمايد . تشخيص اين امر با شهردار و يا با م
ر مورين مذكوأ. ضمناً يكي از م ، بديهي است موافقت و يا عدم موافقت فقط در صالحيت شخص شهردار خواهد بود شدشده با

 توسط شوراي اسالمي شهر تعيين و معرفي خواهد شد .
 .  دي در تقسيط مطالبات شهرداري الزامي استؤاخذ چك و يا سفته از م -3
اعم از حقيقي و حقوقي  به هيچ وجه مجاز به تقسيط بدهي عوارض ناشي شهرداري در زمينه تفكيك اراضي و امالك اشخاص  -5

مختار  ، مين و پرداخت عوارض متعلقه بصورت نقدي نباشندأاز تفكيك زمين نبوده چنانچه مالك و يا مالكين مربوطه قادر به ت
 ي واگذار نمايند .هستند معادل عوارض و حقوق شهرداري قطعه يا قطعاتي از اراضي مورد تفكيك را به شهردار

به هنگام فروش و نقل و انتقال امالك بدهي مالكين مربوطه ناشي از تقسيط عوارض همان ملك به اين حال تبديل شده و  -4
 شهرداري موظف است ابتدا كليه مطالبات قانوني خود را از مالك يا مالكين مربوطه اخذ و سپس اجازه نقل و انتقال قطعي را بدهد

  . رمزد درنظر گرفته شده براي باقيمانده بدهي كه به اين حال تبديل شده است قابل محاسبه و بخشودگي است. در اينصورت كا
 ديانيكه با تقاضاي تقسيط آنان موافقت شده است باؤشهرداري موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه سياهه اسامي آندسته از م -1

ده و كارمزد متعلقه تهيه و براي استحضار به شوراي اسالمي شهر تسليم دي تعداد اقساط تعييين شؤقيد رقم قطعي بدهي هر م
 . دي خواهد بودؤحساب منوط به تسويه كليه بدهي توسط م. بديهي است صدور هرگونه مفاصا كند

 ماده يك تعاريف :
 اشندب: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قوانين و مقررات قانون شهرداري مكلف به پرداخت عوارض و بهاء خدمات مي ديؤم -1

. 

، فروش اموال منقول و غيرمنقول و مبالغ اجاره  ، جرائم كميسيون صد ، بهاء خدمات : عبارتند از بدهي عوارض مطالبات شهرداري -2

آيين نامه مالي شهرداريها كه بر ذمه مودي )اشخاص حقيقي و  21ماده  5تا  1هاي اماكن و تأسيسات شهرداري موضوع بند

 باشند./گيرد و آنان قانوناً مكلف به پرداخت آن ميحقوقي( قرار مي

 

 244ض ، بهای خدمات و جرایم کمیسیون های ماده اروع  مطالبات شهرداری ناشی از تقسیط  شرایط   : الف

 باشد ريال333/333/333/1حداكثر تا مبلغ مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ – 1
 ماه به تشخيص شخص شهردار 4 تا نقد و مابقي ريال333/333/333/1مبلغ  درصد 53تا  24از 
 باشد  ريال333/333/333/2بيشتر و حداكثر تا   333/333/333/1از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 2

 ماه به تشخيص شخص شهردار 8 مبلغ نقد و مابقي تا درصد 53تا  24از 
 باشد ريال333/333/333/3بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/2از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 3

 ماه به تشخيص شخص شهردار 13 مبلغ نقد و مابقي تا درصد 53تا  24از 
 باشد ريال333/333/333/5بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/3از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ - 5

 ماه به تشخيص شخص شهردار 12 مبلغ نقد و مابقي تا درصد 43تا  33از 
 باشد ريال333/333/333/4بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/5از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 4
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 ماه به تشخيص شخص شهردار 14 تامبلغ نقد و مابقي  درصد 43تا  33از 
 باشد ريال333/333/433/1بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/4از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 1

 ماه به تشخيص شخص شهردار 18 تامبلغ نقد و مابقي  درصد 43تا  33از 
 باشد ريال333/333/333/13بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/433/1از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 1

 ماه به تشخيص شخص شهردار 22 مبلغ نقد و مابقي تا درصد 43تا  33از 
 باشد ريال333/333/333/14بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/13از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 8

 ماه به تشخيص شخص شهردار 24 مبلغ نقد و مابقي تا درصد 13تا  34از 
 باشد ريال333/333/333/23بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/14از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 1

 ماه به تشخيص شخص شهردار 28 مبلغ نقد و مابقي تا درصد 13تا  34از 
 بيشتر باشد ريال333/333/333/23از مطالبات شهرداري  در صورتيكه جمع مبلغ  - 13
 ماه به تشخيص شخص شهردار 31 مبلغ نقد و مابقي تا درصد 13تا  53از 
 

 فروش اموال منقول و غیر منقول شهرداری  تقسیط  شرایط   :ب 

 باشد ريال333/333/333/1حداكثر تا مبلغ فروش اموال  در صورتيكه جمع مبلغ – 1
 ماه به تشخيص شخص شهردار 12 مبلغ نقد و بقيه تا شصت درصد

 باشد ريال333/333/333/2بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/1از فروش اموال  در صورتيكه جمع مبلغ  - 2
 ماه به تشخيص شخص شهردار 14 مبلغ نقد و بقيه تا پنجاه درصد

 باشد ريال333/333/333/4بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/333/2از فروش اموال  در صورتيكه جمع مبلغ  - 3
 ماه به تشخيص شخص شهردار 24 مبلغ نقد و بقيه تا پنجاه درصد

 بيشتر باشد ريال333/333/333/4از فروش اموال  در صورتيكه جمع مبلغ  - 5
 ماه به تشخيص شخص شهردار 31 مبلغ نقد و بقيه تا پنجاه درصد

 

 اجاره اماکن و تاسیسات شهرداری  تقسیط  شرایط   :ج 

 باشد  ريال333/333/433حداكثر تا مبلغ اجاره  در صورتيكه جمع مبلغ – 1
 ماه به تشخيص شخص شهردار 12 مبلغ نقد و بقيه تا پنجاه درصد

 باشد ريال333/333/833بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/433از اجاره  در صورتيكه جمع مبلغ  - 2
 ماه به تشخيص شخص شهردار 18 مبلغ نقد و بقيه تا پنجاه درصد

 باشد ريال333/333/433/1بيشتر و حداكثر تا  ريال333/333/833از اجاره  در صورتيكه جمع مبلغ  - 3
 ماه به تشخيص شخص شهردار 21 مبلغ نقد و بقيه تا شصت درصد

 بيشتر باشد ريال333/333/433/1از اجاره  در صورتيكه جمع مبلغ  - 5
 ماه به تشخيص شخص شهردار 31 مبلغ نقد و بقيه تا شصت درصد

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات عوارض تقسيط خصوص در  :2 ماده
 در سال هر ماه بهمن از قبل تا حداكثر و طي را مربوط اداري تشريفات بايد اسالمي شوراي تصويب و شهرداري پيشنهاد از پس عوارض

 .بود خواهد وصول قابل بعد سال اول از و عمومي اعالن شهر سطح
 اقدام عوارض به تقسيط نسبت دستورالعمل اين اساس بر شهرداري ، تقسيط كتبي درخواست صورت در مؤدي عوارض شدن قطعي از پس

 .نمود خواهد

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات خدمات بهاي خصوص در  : 3 ماده
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 كنندگان استفاده آگاهي براي اداري تشريفات طي و شهر اسالمي شوراي تصويب و شهرداري پيشنهاد از پس شهرداري خدمات بهاي
 تفريحي اماكن يا و شهربازي در خدمات از استفاده يا پاركينگ به ورود چون هم خدمات بهاي وصول است بديهي.  گردد مي عمومي اعالن

 ترميم هزينه ، آسفالت ، ماسه ، شن( شهرداري فروش توليدات چون هم خدمات بهاي بود نخواهد تقسيط قابل آن مبالغ بودن كم بعلت

 .بود خواهد تقسيط قابل دستورالعمل اين براساس )...، آسفالت

 .باشد نمي تقسيط قابل ريال ميليون ده از كمتر خدمات بهاي گونه هر

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات منقول غير و منقول اموال فروش خصوص در : 5 ماده

 .باشد مي تقسيط قابل غير عادي حالت در منقول غير و منقول اموال فروش

 ندامت اظهار و شهرداري مراجعه به خود بدهكار و نگرديده وصول شهرداري طلب) سهوي يا قهري(از اعم داليلي به بنا كه مواقعي در اما

 صالح و صرفه ، مطالبات تقسيطي وصول با كه بدهد تشخيص شهردارشخص  و نمايد اعالم پرداخت جهت را خود آمادگي يا و نمايد

 .باشد مي وصول تقسيط قابل بصورت دستورالعمل اين اساس بر شهرداري طلب گردد مي رعايت شهرداري

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات شهرداري تأسيسات و اماكن دادن اجاره خصوص در   : 4 ماده

 .باشد نمي تقسيط قابل گردد پرداخت شهرداري به ساليانه يا ماهيانه بايد قرارداد طبق كه اي اجاره وصول
 وصول را ودخ طلب قانوني نتوانسته هاي اهرم با نيز شهرداري و نمايد پرداخت را خود بدهي نتوانسته مستأجر داليلي به بنا كه مواقعي در

 پيوست دستورالعمل اساس بر تواند مي) اجاره( معوق طلب وصول براي فقط شهرداري ، مستأجر درخواست و مراجعه صورت در.  نمايد

 .نمايد اقدام تقسيط به نسبت

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات صد ماده هاي كميسيون جرايم خصوص در  :1 ماده

آيين  تشكيالت وقانون  13 اعمال ماده عرض و هم ، تجديدنظر ، بدوي( صد ماده هاي كميسيون جرايم خصوص در دستورالعمل اين مفاد

 .گردد مي اعمال) دادرسي ديوان عدالت اداري

 .بود خواهد مؤدي بدهي كليه تأديه به موكول مفاصاحساب صدور حال هر در  : 1 ماده
 مي حال به تبديل مذكور اقساط از ناشي بدهي  ، شهرداري به بدهكار توسط اقساط از يك هر موقع به پرداخت عدم صورت در  :8 ماده

 .آورد بعمل الزم اقدام مقررات و ضوابط برابر اقساط مابقي وصول جهت است مكلف شهرداري و.  شود

 .باشد باقي مي خود قوت به شده ايجاد جاري قوانين موجب به كه بدهكاران يا مؤديان و شهرداري قبلي تعهدات : 1 ماده

 .بود خواهد جاري شهرداري مقررات خالف دستورالعمل اين مفاد رعايت بدون بدهكاران از شهرداري مطالبات تقسيط هرگونه : 13 ماده

 اجرايي هاي دستگاه ، ارگانها ، ادارات .باشد مي خصوصي حقوقي و حقيقي اشخاص مطالبات تقسيط مخصوص دستورالعمل اين  : 11 ماده

 جهت اجرايي هاي دستگاه و ارگانها.ادارات از يك هر درخواست صورت در.  نمايند پرداخت نقد بصورت يكجا را خود بدهي كليه مكلفند

 . گرديد خواهد اتخاذ الزم تصميم و طرح شهر شوراي اسالمي درجلسه شهرداري پيشنهادي اليحه ارسال با موضوع خود بدهي تقسيط
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 شیوه نامه تقسیط شهرداری صومعه سرا 

 شوراي اسالمي شهر صومعه سرا(................... مورخ ....................  )موضوع: مصوبه شماره
 : مقدمه

بمنظور ايجاد رويه واحد در شهرداري در نحوه تقسيط مطالبات شهرداري از شهروندان كه قابليت تقسيط مطالبات ، قبالً به نحو قانوني 
انوني ، اين شيوه نامه پس از امضاي شهردار محترم به واحد هاي مربوطه ابالغ و تاييد شده باشد و نحوه دريافت اسناد مالي و تضمينات ق

 . الزم الرعايه مي باشد
 ماده يك :

، در صورت عدم  اصل اين است كه حقوق شهرداري اعم از عوارض ، جرائم نقدي و ساير  مطالبات بصورت نقدي از شهروندان وصول شود
، فرم درخواست تقسيط شهرداري  دين خود ، پس از اخذ موافقت با تقسيط و تعيين تعداد اقساط توانايي مودي در پرداخت دفعه و حده

 امضاء و اثر انگشت مي شود .و شده  پر( توسط متقاضي 1)ضميمه شماره 
 : دوماده 

 با مراجعه به سايت بانك مركزي در خصوص وضعيت اعتباري چك صيادي و صادر كننده چك استعالم صورت گيرد .
 : سهماده 

از مديون به تعداد اقساط تعيين شده و مبلغي كه هر ماه مي بايست پرداخت نمايد چك معتبر به تاريخ سر رسيد اقساط معين دريافت مي 
ره چك قسط ماهانه يك فقسه شود. چنانچه با تشخيص شهردار متقاضي تقسيط به تعداد ، قادر به تسليم چك نباشد به ازاي هر دو يا 

 مايد.دريافت ن
چنانچه مديون فاقد حساب جاري باشد ميتواند شخصي ثالث واجد شرايط مبادرت به تقديم چك نمايد و مقررات مذكور در ماده  : تبصره

 .  مربوطه ، چك از ايشان دريافت مي گردداين شيوه نامه اعمال و پس از استعالم از بانك  يك
 : ماده چهار

 .خواهد افتادچكهاي ماخوذه كه مي بايد در مواعد معين وصول گردد جهت ارائه به بانك محال عليه سيستم مالي به جريان 
 : پنجماده 

( به 2چنانچه هر كدام از چكهاي دريافتي در سر رسيد منجر به صدور گواهي عدم پرداخت شد مراتب طي فرم اخطاريه )ضميمه شماره 
ا ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه چك اقدام نمايد در صورت عدم مراجعه مديون شهرداري مكلف است بدون مديون ابالغ مي شود ت

هفته اي نسبت به وصول كل دين از  فوت وقت پس از اخطار اوليه دوباره طي اخطاريه با مديون اتمام حجت نموده و پس از مهلت يك
د گردد. و شهرداري مطالبات خود را تا زمان صدور گواهي عدم پرداخت به طور يكجا مديون بر آيد و كليه چكهاي تقسيطي به مديون مستر

 وصول نمايد. و شهرداري ديگر حق تقسيط مديون را نداشته و ندارد.
 : ششماده 

ين ا اشخاصي كه چكهاي تقسيطي ايشان با گواهي عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابي آنها براي شهرداري احراز گرديده است اسامي
 افراد توسط مدير مالي اعالم تا تقسيط مجدد ديون ايشان موافقت نشده و موجبات تضرر شهرداري نگردد.

 : هفتماده 
 رنگ( مي باشد كه امكان ثبت در سامانه بانكي را دارد . صيادي جديد )بنفشمنظور از چك در اين شيوه نامه چكهاي 

 : هشتماده 
خارج از استان به لحاظ صعوبت پيگيري در صورت نكول مديون از تاديه ممنوع بوده و دريافت كننده دريافت چكهاي صادره عهده بانكهاي 

 ضامن خسارت وارده مي باشد.
 : نهماده 

 از تسويه حساب كامل مديون ممنوع مي باشد. قبلمعامله صدور هرگونه بالمانع براي انجام 
 



  2041 سال –تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا 

  
 

 
89 

 

 : دهماده 
لبات مديون به نحوي اقدام گردد كه مدت اعتبار پروانه ساختماني مالكين به سبب تقسيط شهرداري در مورد تعداد ماههاي تقسيط مطا

 منقضي نگردد.
 : يازدهماده 

.به تاييد مسئولين شهرداري رسيده و پس از امضاء شهردار محترم واجد  13/13/1531تبصره در تاريخ  يكماده و  يازدهاين شيوه نامه در 
 الي در شهرداري الزم الرعايه است.اعتبار قانوني و براي مدير م
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 تعالي سمهب

 «1ضميمه »
 شهرداري مطالبات تقسيط درخواست

 . داشته باشدچكهاي صادره بايد از چكهاي صيادي جديد )بنفش رنگ( باشد كه امكان ثبت آن در سامانه بانكي وجود  - 1
ادر كننده چك استعالم صورت مي گيرد و پس از تائيد خوش حسابي و در خصوص وضعيت اعتباري چك صيادي و صبا مراجعه به سايت بانك مركزي  - 2

 وضعيت سفيد حساب بانكي اقدام به اخذ چك مي گردد .
ع قانوني و ذيربط وصول چكهاي تحويلي به شهرداري و صدور گواهي عدم پرداخت هر يك از چكها ، شهرداري مي تواند از طريق مراجدر صورت عدم  - 3

 رأساً اقدام نمايد . اجرائي عشر نيم و دادرسي هزينه ، تأخير تأديه خسارت جمله از آن متفرعاتنسبت به وصول مبلغ چك برگشتي و ساير 

 ري اقدام نمايد .از جمله پايان كار ساختماني نسبت به تصفيه حساب كامل دين خود به شهردا مفاصاحسابمؤدي مكلف است در زمان صدور هرگونه  – 5
ضرر تبه دليل جلوگيري از  اشخاصي كه چكهاي تقسيطي ايشان با گواهي عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابي آنها براي شهرداري احراز گرديده است - 4

 . گرددنمي تقسيط مجدد ديون ايشان موافقت  باشهرداري 

كه در اينصورت مقررات مربوط به اخذ و وصول و عدم  واجد شرايط مبادرت به تقديم چك نمايدچنانچه مديون فاقد حساب جاري باشد ميتواند شخصي ثالث  – 1
مسئوليت ناشي از اقدامات قانوني صدور گواهي عدم پرداخت چك ، صاحب چك را شناخته و وصول چك در مورد ايشان منظور مي گردد و شهرداري در قبال 

 بر ضمه ايشان مي باشد . اجرائي عشر نيم و دادرسي هزينه ، تأخير تأديه خسارتزينه هايي از جمله بعدي شهرداري در قابل چك برگشتي و پرداخت ه
 

 مشخصات متقاضی تقسیط
  شناسنامه و شماره .……….…………با كد ملي ..……………… فرزند ..…………………………… اينجانب 

 منزل نشاني به ...................... ساكن  ....................اهل .......................تاريخ تولد   ........................از صادره .………………

محل  ................... شغل……..………  كدپستي   ....................تلفن تماس  ....................................................................
  بانك جاري در حساب داراي ..................... كدپستي.................... تلفن تماس  …………………………………………كار 

ريال   .................................. مبلغ دارم تقاضا مالي توانايي عدم علت به .................................... به شماره .............................
 . دارند  دريافت تقسيط بصورت شهرداري آيين نامه و مقررات را طبق به شهردارياينجانب  بدهي

 

امضاء و اثر 

 انگشت متقاضی

 تکمیل می گردد صاحب چكچنانچه مدیون فاقد حساب جاری و دسته چك باشد این قسمت توسط 
 در بانك جاري داراي حساب  .................................. و تلفن تماس.با كد ملي ..................... .......................... اينجانب 

شناسم و از آنجائيكه مديون  مي كامالً  را................................. ........... آقاي/خانم ............................شماره .......... به  ..................................
 ساب جاري و دسته چك مي باشد به جاي ايشان مبادرت به تقديم چك مي نمايم .فاقد ح

 امضاء
 

 

 این قسمت توسط شهرداری تکمیل می گردد
 : .............................سال صدور پروانه  پروانه ساختماني : دارد       ندارد نوع بدهي : ...........................................................................

 تاريخ صدور رأي : ........................ سال وقوع تخلف : ............ نوع رأي : بدوي      تجديدنظر         تخلف ساختماني : دارد       ندارد 

 جمع كل بدهي : ................................................... ...............................................مبلغ رأي :  مبلغ عوارض : ................................................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگزارش مسئول درآمد : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 امضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدستور شهردار : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امضاء
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 «2 ضميمه »

 ................................شهرداري از

 ...............................................نشاني  به ................................ خانم /آقاي به

 قانوني اخطار : موضوع

 عليكم سالم

 ريال .......................... مبلغ به ..................مورخ  ...................... شماره به چك فقره ..................... اينكه به نظر

 مورخ ....................شماره  به را مزبور چك پرداخت عدم گواهي عليه محال بانك و نموده ..................... صادر  شهرداري وجه در

 رؤيت از روز ده مدت طي جنابعالي تعهدات و چك وجه پرداخت به عدم عنايت با است مقتضي لذا .است نموده صادر ....................

 اقدام صورت اين غير در بديهي است . نمايند پرداخت را چك وجه .................. شهرداري واحد حسابداري به مراجعه با اخطاريه اين

 . آيد مي بعمل تضامن نحو به مديون طرفيت به قضايي و قانوني

 

 شهردار                                                                                                                                               

 

 


