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 ردم؛پدر و ما

 اسوه شکیبایی و مهربانی

 و 

 رباردم؛ 

کار  مشوق و یاور فدا





 

 گفتار   پیش

قانون اساسی در مقام قانون مادر خط مشی اصلی اجتماع را معین می نماید که یکی از جلوه های آن 

های مردم است از این رو انتظام روابط شهروندان با حکومت در چارچوب   صیانت و تضمین حقوق و آزادی

 باشد که تحقق این مهم با نظارت قضایی انجام   های دولت قانونمدار می  ک نظام حقوقی از ویژگیی

پذیرد که در این راستا در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر شده است که   می

ای صالح رجوع دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه ه

توان از   نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی

دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، همچنین در اصل یکصد و پنجاه و نهم 

ین صالحیت ها منوط به حکم قانون شده قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تشکیل دادگاه ها و تعی

است؛ لذا به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموریت یا واحدها با آئین 

های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تاسیس   نامه

ینگونه مقررات را تقاضا کند و به موجب قانون تشکیالت و آئین گردیده و هر کسی می تواند ابطال ا

دادرسی دیوان عدالت اداری، مبنای قانونی تشکیل، صالحیت شعب و هیأت عمومی، ترتیب رسیدگی و 

 صدور رای، نحوه اجرای احکام صادره از دیوان عدالت اداری تشریح شده است.

لت اداری، دسترسی به آنها را مشکل ساخته است، لذا پراکندگی آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدا

رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حقوق  816در کتاب حاضر که مشتمل بر 

می باشد، تالش شده این نقیصه مرتفع و  1936لغایت شهریورماه   1931ها از دی ماه   شهری و شهرداری

 به آرای صادره فراهم آید.مند   موجبات دسترسی سریع و نظام

در نهایت از کلیه اساتید و فرهیختگانی که در تهیه و تنظیم اثر حاضر، اینجانب را مورد لطف و عنایت 

نمایم و از اساتید و صاحب نظران در این حوزه استدعا دارم   اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می  خویش قرار داده

های مجموعه و پیشنهادات خویش را برای   نقایص و کاستی نسبت به مطالب کتاب بذل توجه فرموده و

 های آتی، اعالم فرمایند.  هرچه مفیدتر شدن چاپ

 ور  حامد پیشه

 وکیل پایه یک دادگستری     
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1  
 شماره و 16/64/1933-د/الف/ش/8416 شمارههای  مصوبه ابطال

 نییتع بر یمبن رازیش شهر یاسالم یشورا 64/16/1961-د/الف/ش/11391
 بانکها خدمات یبها و شده یقطع درآمد% 1مأخذ به عوارض

1161 11/16/1931 9 

 16 11/16/1931 1169 کرمانشاه شهر یاسالم یشورا 14/11/1964 -914 شماره مصوبه ابطال  1

9  
 یشورا مصوب 1966 سال در زیتبر شهر یمحل عوارض تعرفه 11 ماده ابطال
 زیتبر شهر یاسالم

1161 11/16/1931 11 

1  

 تعرفه 1939 سال مصوب کرمانشاه شهر یاسالم یشورا مصوبه 14 ماده
 بهره خدمات عوارض اخذ بر یمبن کرمانشاه شهر یسالما یشورا عوارض

 عنوان تحت یشهر ساتیتاس از استفاده یبرا یشهردار یعموم معابر از یبردار
 شود یم ابطال و است قانون خالف االرض حق عوارض

1111 13/16/1931 13 

4  
 مصوب همدان یشهردار 1939 سال یمحل عوارض تعرفه 11 ماده ابطال
 نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در همدان هرش یاسالم یشورا
 یادار عدالت وانید یدادرس

1114 13/16/1931 11 

8  
 یشورا ناظر نیمهندس النظاره حق عوارض موضوع 1161 تعرفه کد ابطال
 19/11/1936 -ش/9193 شماره به یابالغ شهر نیشاه شهر یاسالم

1116 68/11/1931 14 

3  
( ساختمان) النظاره حق عوارض موضوع 6161613 ارهشم تعرفه کد ابطال
 1931 سال در همدان شهر یاسالم یشورا ناظر نیمهندس

1113 68/11/1931 13 

6  
 یاسالم یشورا 1939 سال مصوب یشهردار عوارض تعرفه از 18 ماده ابطال
 وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در یخو شهر

 یادار عدالت
1191 68/11/1931 91 

3  
 4 ماده ونیسیکم یشهرساز مقررات و ضوابط 1-1-1-1 ماده 1 تبصره ابطال
 معبر عرض نییتع خصوص در لیاردب استان یشهرساز و مسکن

1191 68/11/1931 91 

16  
 یشورا مصوب 1966 سال در لیاردب شهر یمحل عوارض تعرفه 11 ماده ابطال
 لیاردب شهر یاسالم

1143 16/11/1931 96 

11  
 در 1931 سال در مرند شهر یاسالم یشورا یمحل عوارض تعرفه 11 ماده

 خالف یمستحدثات، سرقفل، مستغالت، امالک معامالت عوارض وضع قسمت
 شود یم ابطال و است قانون

1186 16/11/1931 19 

11  
 خصوص در گلدشت شهر یاسالم یشورا 16/3/1963-339 شماره مصوبه
 شود یم ابطال و است قانون خالف یشهردار عوارض فیتخف درصد اععطاء

1181 16/11/1931 16 

19  
مصوب شورای 1936تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال  11ماده

اسالمی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان بابت کلیه 
 .شود پیمانها و قراردادها و خالف قانون است واز تاریخ تصویب ابطال می

1189 16/11/1931 05 

11  
 و یشهرساز یشورا ریدب 9/11/1936 -38168/966/36 شماره بخشنامه ابطال
 رانیا یمعمار

1188 13/11/1931 41 

 43 13/11/1931 1183 در اراک شهر یاسالم یشورا 16/11/1966 -ش/9369/66 شماره مصوبه  14
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 و الحسنه قرض و یاعتبار و یمال موسسات و بانکها انهیسال عوارض نییتع
 شود یم ابطال و است قانون فخال موسسات از تابلو عوارض

 89 13/11/1931 1136 مشهد شهر یاسالم یشورا 3/4/1963 -ش/1863/9 شماره مصوبه  18

13  
 و 11/11/1968 -س/ الف/ ش/1696 شماره مصوبه واحده ماده ابطال
 از 6/11/1963 - 6438 شماره به آن یاصالح مصوبه و آن 6 و 8های  تبصره

 بیتصو خیتار
1916 16/11/1931 88 

16  
 خدمات یبها و عوارض وصول و نییتع مصوبه 41 و 41 مواد از( ب) بند ابطال

 1931 و 1936 یسالها در رشت یشهردار
1911 16/11/1931 31 

13  
 در مشهد شهر یاسام یشورا ش/1/39/4613-19/64/1939 شماره مصوبه

 شود یم ابطال و است قانون خالف بیتصو خیتار از مازاد ارتفاع تعرفه خصوص
1911 16/11/1931 33 

16  
 خصوص در مبارکه شهر یاسالم یشورا 13/8/1966-661 شماره مصوبه ابطال

 قراردادها درصد مین عوارض
1919 16/11/1931 61 
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11  
 شهر یاسالم یشورا14/11/1963مورخ 11د/966/191384 شماره مصوبه ابطال
 مین از آن نرخ شیافزا و یمانکاریپ یبرقراردادها عوارض زیتجو در سبزوار
 درصد کی درصدبه

96 11/1/1934 63 

 31 11/1/1934 91 یادار عدالت وانید 99 و 96 شعب آراء در تعارض اعالم  11

19  
 سال یمحل عوارض تعرفه1بند4 تبصره و1931 سال یمحل تعرفه از 8 ماده

 شود یم ابطال و است قانون ریمغا شاهرود شهر یاسالم یشورا1931
41 3/1/1934 39 

11  

-18143های  شماره به تهران شهر یاسالم یشورا مصوبات تیعموم ابطال
 و 11/11/1961 مورخ 186-361-11141 و 11/11/1961 مورخ 186-186
 خصوص در 11/11/1969 مورخ186-863-11691 شماره مصوبه1 بند ابطال

 یمال موسسات و بانکها شعب هیپا عوارض و شهیپ و کسب و تابلو عوارض نییتع
 یاعتبار و

49- 41 3/1/1934 38 

14  
قم،  شهر یاسالم یشورا 14/16/1936-ق/ش/16819 شماره مصوبه ابطال
 واقع یواحدها مالکان از یساختمان کارگران مهیب مفاصاحساب اخذ عدم بر یمبن
 یشهردار توسط بنا دیتجد هنگام در فرسوده یبافتها در

86 11/1/1934 161 

18  
 شهر یاسالم یشورا مصوب نگیپارک یکسر و حذف عوارض تعرفه 18 ماده
 شود یم ابطال و است قانون ریمغا لیاردب

81 11/1/1934 163 

13  
 عوارض اخذ خصوص در چناران شهر یالماس یشورا 14/6/1966 مورخ مصوبه
 شود یم ابطال و است قانون خالف یمانکاریپ عوارض و االرض حق

89 11/61/1934 116 

16  
 خصوص در شاهرود شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 13 صفحه 1 بند ابطال
 یمسکون به یمسکون ریغ از یکاربر لیتبد عوارض اخذ

38 11/61/1934 113 

13  
 زیتبر شهر یاسالم یشورا مصوب1963 سال یمحل عوارض فهتعر ماده 1 بند

 شود یم ابطال بیتصو خیتار از و است قانون خالف
33 11/61/1934 116 

96  

 شهر یاسالم یشورا 19/4/1968-ش/9/1681 مصوبه 9 ماده 16 و 1 یبندها
 و کینیکل مسقف یفضا و یخصوص یدرمان و یبهداشت موسسات که مشهد

 است کرده یتلق یتجار یبردار بهره خدمات یبها ولمشم را یشخص اورژانس
 شود یم ابطال و است خالف

36 11/1/1934 118 

 191 11/61/1934 33 ماده4 بند لیذ 1تبصره شود ینم1966 سال یمحل عوارض تعرفه9و1 مواد  91
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 خالف نگیپارک کسر عوارض نییتع بر یمبن1966 سال یمحل عوارض تعرفه11
 شود یم ابطال و است قانون

91  
 در شهرگرگان یاسالم یشورا11/11/1936-966 شماره مصوبه از11 ماده

 یخدمات یتجار یمسکون از اعم یانیاع کیتفک یبرا عوارض وضع خصوص
 دشویم ابطال و است قانون ریمغا ریسا و یادار

33 16/1/1934 193 

99  
 1931 سال در اراک یشهردار عوارض ، جدول9 ، فصل1 شماره تعرفه ابطال

 ب یمبن اراک شهر یاسالم یشورا 18/16/1936 -936 شماره مصوبه موضوع
 ساختمان ناظر و طراح مهندسان عوارض اخذ

36 16/61/1934 119 

91  
 خصوص در مشهد شهر یاسالم یشورا 3/1/1931-ش/9/3/181 مصوبه ابطال
 ساختمان امور با مرتبط مهندسان عوارض اصالح

33 16/61/1934 118 

94  
 قم شهر یاسالم یشورا 11/11/1931-14194 شماره همصوب 16 بند ابطال
 ساختمان ناظر و طراح مهندسان عوارض اخذ بر یمبن

166 16/61/1934 146 

98  
 در نهاوند شهر یاسالم یشورا یمحل عوارض تعرفه از( 11) ماده الف بند ابطال
 مجاز یهایکاربر به لوتیپ لیتبد و نگیپارک حذف عوارض عنوان با 1931 سال
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یرااج در

188 61/69/1934 144 

93  
 عوارض یبرقرار خصوص در کشور یشهرها یاسالم یشوراها مصوبات ابطال

 بانکها بر
 146 11/69/1934 163الی  183

96  
 یدکلها از یبردار بهره و نصب و مجوز صدور نحوه نامه نییآ ابطال عدم
 اصفهان شهر یاسالم یشورا 13/1/1931 مصوب یراتمخاب

163 16/69/1934 189 

93  
 ساتیتاس بر عوارض اخذ خصوص در شهرکرد یاسالم یشورا مصوبه ابطال
 1931 سال مصوب یارتباط و یمخابرات

116 16/69/1934 131 

16  
 بر یمبن کرج شهر یاسالم یشورا 1/1/1931 مورخ صورتجلسه8 بند ابطال
 انیمود معوق مطالبات( انهیسال%16) انهیهما%4/1 شیافزا

113 14/69/1934 134 

11  
 شهر یاسالم یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه1فصل19 بخش8 بند ابطال
 از یمهندس خدمات النظاره حق%4 عوارض وضع بر یمبن1931 سال در کرج
 بیتصو خیتار

116 14/69/1934 133 

11  
 سال در کرج شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه دوم فصل 11 بخش ابطال
 بیتصو خیازتار 1931

113 14/69/1934 161 

19  
 شهر یاسالم یشورا 16/16/1939 مورخ جلسه نیششم و ستیب مصوبه ابطال
 عوارض قالب در یساختمان تخلفات عوارض خصوص در 1931سال در کرج
 بیتصو خیتار از تراکم اضافه و رهیپذ

111 61/61/1934 163 

11  
 یبها و عوارض دفترچه دوم فصل 11 بخش 1، 1، 8، 3 ،6 یبندها ابطال

 بیتصو خیازتار 1931 سال در کرج شهر یاسالم یشورا خدمات
119 61/61/1934 131 

14  
 خدمات یبها و عوارض تعرفه دوم فصل 11 بخش 4 و 1، 9 یبندها ابطال
 1931 سال در کرج شهر یاسالم یشورا

111 61/61/1934 138 

18  
 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه چهارم فصل اول بخش 16-9 بند ابطال
 شهر یاسالم یشورا مصوب 1931

114 61/61/1934 166 

13  
 هیاروم شهر یاسالم یشورا 1/9/1936 – 481 شماره صورتجلسه 16 بند ابطال

 برندگان از خط ازیامت نهیهز عنوان به تومان ونیلیم ده افتیدر خصوص در
 دستگا هر یبرا یخصوص شبخ به بوس ینیم و اتوبوس یواگذار

118 61/61/1934 168 
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16  
 سیرئ و فرماندار 3/11/1931-391/1/16/193 شماره مصوبه 6 بند ابطال
 یاراض یرو بر ساخت پروانه صدور بر یمبن کیآب شهرستان نیتام یشورا

 یا قولنامه
188 14/61/1934 163 

13  
باد؛ زرقان؛ آ کرمانشاه؛ خرم یشهرها یشهرها یاسالم یشورا مصوبات ابطال

 یمانکاریپ یقراردادها از عوارض وضع خصوص دشت؛ در نیمحمدشهر؛ مشک
 111 64/64/1934 919 یال 963

46  
 عوارض نییتغ در رازیش خلخال؛ تهران؛ و یشهرها یاسالم یشورا مصوبات

 شود یم ابطال و است قانون خالف یسرقفل و مستحدثات؛ امالک انتقال و نقل
 111 11/64/1934 916 یال916

41  
 خیتار از) بد، رشتیزد، میسلماس،  یشهرها یاسالم یشوراها مصوبات ابطال
 ای یکسر عوارض وضع خصوص دشت، در نیشهر، مشک ینی، خم(بیتصو
 نگیپارک حذف

 116 11/64/1934 918یال 911

41  
 حدود از خارج مهیب دفاتر و یاعتبار یمال موسسات؛ بانکها از عوارض نییتع
 و است کرمان و زیدگل؛ تبریب و راز؛ آرانیش یشهرها یالماس یشورا اراتیاخت

 شود یم ابطال
 118 11/64/1934 991یال 913

49  
 یشورا 3/11/1936 مورخ یعلن جلسه نیسوم و یس و ستیدو مصوبات ابطال
 ش/18111 و س الف ش/18939 شمارههای  نامه موضوع رازیش شهر یاسالم
 بیتصو خیتار از ازریش شهر یاسالم یشورا 11/11/1936-س الف

916 -911 13/64/1934 191 

41  
 و1931 سال در یشهر یبها و عوارض تعرفه13ماده1 بند ابطال

 شهرگرگان یاسالم یبعدازمصوبشورا
911 13/64/1934 111 

44  
 کرمانشاه برون نچهیا کشکسرا خواف یشهرها یاسالم یشورا مصوبات ابطال

 در بیتصو خیتار از بهبهان شهر یاسالم یشورا مصوبه ابطال و کالت روزیف
 االرض حق عوارض یبرقرار و نییتع خصوص

 118 18/64/1934 984یال 946

48  

 و عوارض تعرفه و طیتقس نامه نییآ د و الف، ب، ج یشقها و 16 بند ابطال
 ابطال -1 قروه شهرستان یاسالم یشورا مصوب قروه یشهردار یدرآمد حهیال
 4 بند و قروه شهر یاسالم یشورا 19/61/1939-96 شماره جلسه مصوبه 6 بند

 شهرستان یفرماندار 11/16/1939-4816/11/1/8499 شماره نامه موضوع
 خالف یشهردار توسط افراد یهایبده طیتقس در کارمزد افتیدر بر یمبن قروه
 شود یم ابطال و است قانون

988 – 933 18/64/1934 148 

43  

 یعلن - یرسم جلسه نیومس و پنجاه و چهارصد مصوب واحده 3ماده تبصره
 بر ینیم13/1/1931 مورخ( سوم دوره) تهران شهر یاسالم یشورا ده العا فوق
 ده شود یم ابطال و است قانون خالف یشهردار مطالبات طیتقس کارمزد افتیدر

 تبصره مورخ( دورهسوم) تهران شهر یاسالم یشورا

986 18/64/1934 146 

46  
 شهر یاسالم یشورا 16/3/1961-186-111-3811 شماره مصوبه 8 تبصره
 خالف یشهردار توسط افراد یهایبده طیتقس در کارمزد افتیبردر یمبن تهران
 شود یم ابطال و است قانون

983 18/64/1934 181 

43  
، 14/1/1963-39، 14/9/1963-31، 1/1/1963-66 شماره مصوبات ابطال
 مشکیاند شهر یاسالم یشورا 166-16/6/1963، 33-1/6/1963

961 61/68/1934 184 

86  
 یاسالم یشورا 19/11/1936-ش/9193 شماره مصوبه از 1113 تعرفه ابطال
 هر با امالک عرصه یکاربر رییتغ عوارض تعرفه موضوع با شهر نیشاه شهر
 بیتصو خیتار از یصنعت به یکاربر نوع

 183 63/68/1934 933الی  931

 136 63/68/1934الی  1/131 یرا در یادار عدالت انوید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال  81



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 ابطال یتسر و یعموم اتیه 16/9/1931 -998 و 991 و 963 یال 131 شماره
 نآ بیتصو زمان به شده باطل مصوبه

963 ،991 ،
998 

81  
 بهارستان شهر یاسالم یشورا 6/3/1968 -ب ش/1119 شماره مصوبه ابطال

 بیتصو خیتار از
166-161 63/68/1934 131 

89  
 یرا در یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال
 مصوبه ابطال یتسر و یعموم اتیه 11/16/1931 مورخ 343 یال 311 شماره
 بیتصو زمان به شده باطل

 یال1/111
343 

63/68/1934 131 

81  
 یرا در یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال
 باطل مصوبه ابطال یتسر و یاتعمومیه 14/16/1939 -1334 یال 1389 شماره
 بیتصو زمان به شده

 یال 1/1389
1334 

3/8/1934 138 

 136 18/8/1934 119 بهارستان شهر یاسالم یشورا 1/3/1931 مورخ مصوبه ابطال  84

88  
 عوارض تعرفه 16-19 و 16-11 یقسمتها و 16 فیرد 1 و 1 یبندها ابطال
 زدی شهر یاسالم یشورا 11/11/1963 مصوب زدی یشهردار 1936 سال یمحل

111 18/68/1934 166 

83  
 قم یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه 13 ماده 1، 9، 11 یبندها ابطال

 بیتصو خیتار از قم شهر یاسالم یشورا مصوب 1966 سال در اجرا یبرا
114 18/68/1934 136 

86  
 شهر یاسالم یشورا یمحل عوارض تعرفه ولا فصل چهارم بخش 4 بند ابطال

 1934 سال در محمدشهر
114 8/3/1934 138 

83  
 1934 سال در هشتگرد شهر یشهردار یمحل عوارض تعرفه 16-1 بند ابطال
 هشتگرد شهر یاسالم یشورا مصوب

118 8 /3/1934 133 

36  
 یشورا مصوب ی، کارگاهیتجار افزوده ارزش عوارض تعرفه 9 تبصره ابطال
 برخوار گز شهر یماسال

116 8 /3 /1934 961 

31  
 1931 سال در شهرضا شهر یمحل عوارض تعرفه از 1611 شماره تعرفه ابطال
 شهرضا شهر یاسالم یشورا مصوب

131 19/3/1934 963 

31  
 یشهردار یدرآمدها ریسا و عوارض تعرفه از آن لیذ تبصره و 31 ماده ابطال
 بر یمبن سمنان شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال در اجرا یبرا سمنان
 برق و یمخابرات یدکلها قبال در تشعشع حق عوارض

139 19/3/1934 911 

 914 3/1934/ 13 136 سردشت شهر یاسالم یشورا 11/1/1963-16 شماره مصوبه کی بند ابطال  39

31  
-ص/161/31 و 16/11/1939-ص/8819/39 شمارههای  مصوبه ابطال عدم
 قانون 31 ماده مقررات یاجرا در رازیش هرش یاسالم یشورا 13/1/1931
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

363 13/3/1934 918 

34  
 به یدگیرس و اختالف حل یمرکز أتیه 13/16/1931 مورخ یرأ ابطال
 یاسالم یشوراها اتیشکا

416 1/6/1934 919 

38  
 یتسر و یرادا عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال

 زمان به یادار عدالت وانید یعموم أتیه 14/9/1934-113 شماره یرأ
 شده ابطال مصوبه بیتصو

1/113 1 /6 /1934 911 

33  

کالله،  یشهرها یسالم یشورا مصوب خدمات یبها و عوارض تعرفه ابطال
 عوارض خصوص در المیا و ار، هشتگردیکش، شهریشهرقدس، صفادشت، گال

 ساتیتاس عبور حق و یبردار بهره ، حقیشهر ساتیتاس اجازه و االرض حق
 تعرفه 99 ماده 1، 4، 11 یبندها ابطال( الف: شرح نیبد بیتصو خیتار از یشهر

( ب 1931 سال در کالله شهر یاسالم یشورا مصوب خدمات یبها و عوارض

 یال 411
 443 و413

11 /6 /1934 914 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 صفادشت شهر یاسالم یشورا مصوب خدمات یبها و عوارض تعرفه 16 ماده
 یاسالم یشورا مصوب خدمات یبها و عوارض تعرفه 11 بند (ج 1931 سال در

 یبها و عوارض تعرفه 99 ماده 1 و 4 یبندها( د 1931 سال در قدس شهر
 تعرفه 11 بند( ه 1931 سال در کشیگال شهر یاسالم یشورا مصوب خدمات
( و 1931 سال در اریشهر شهر یاسالم یشورا مصوب خدمات یبها و عوارض

 هشتگرد شهر یاسالم یشورا مصوب خدمات یبها و عوارض تعرفه( 1-9) بند
 شهر یاسالم یشورا االرض، مصوب حق یشنهادیپ عوارض( ز 1934 سال در
 1931 سال در المیا

36  
 1939 سال در زیتبر یشهردار یمحل عوارض تعرفه 13 ماده الف بخش ابطال
، ی، خدماتی، مسکونیتجار از اعم یرسم مالتمعا هیکل عوارض نییتع بر یمبن
 رهیغ و یادار

416 11/6 /1934 991 

33  
گرگان، محمدشهر، شهرقدس،  یشهرها یاسالم یشورا مصوبات ابطال
 امالک انتقال و نقل عوارض وضع درخصوص تهران و ار، صفادشتیشهر

 991 16/6/1934 414یال 493

66  
ار، یقدس، شهر ، شهرصفادشت یشهرها یاسالم یشورا مصوبات ابطال

 بیتصو خیتار از نیمهندس النظاره حق عوارض وضع هشتگرد، درخصوص
 916 16/6/1934 413یال 418

61  

آباد، قدس،  شهر، مالرد، خرم محمد یشهرها یاسالم یشورا مصوبات ابطال
 ش، مسابقاتینما و تئاتر و نمایس طیبل بر عوارض بر یمبن ار، هشتگردیشهر
 ییبرپا و یهنر و ی، فرهنگیحیتفر رک، اماکنی، سیرباز، استخرها، شهیورزش
 بیتصو خیتار از شگاهینما

 919 14/6/1934 483یال 481

61  

 یشورا 16/11/1931 مصوب خدمات یبها و عوارض تعرفه از 99-1 بند ابطال
 یجشنها و رکیس و کنسرت طیبل از عوارض اخذ بر یمبن زدی شهر یاسالم
-116/31/3443 شمارههای  بخشنامه ابطال -1: بیترت نیبد یشینما
 مقررات یاجرا یهماهنگ معاون 18/1/1931-116/31/3318 و 11/4/1931
 بخشنامه ابطال -1 جمهور سیرئ یانسان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت یادار

 یاستانها و مجلس ، اموریحقوق معاون 16/3/1931-196/18193/31 شماره
 صدور زمان از جمهور سیرئ یسانان هیسرما و تیریمد توسعه معاونت

436 14/6/1934 916 

69  
 یبرقرار بر ناظر کرمان شهر یاسالم یشورا 1939 سال مصوبه از 14 بند ابطال

 مختلف یمراسمها و کنسرتها طیبل فروش عوارض
431 14/6/1934 941 

 944 14/6/1934 431 1931 سال در مالرد شهر یاسالم یشورا 98 شماره تعرفه  61

64  

 محمد شهر یاسالام یشورا عوارض تعرفه اول فصل چهارم بخش 9 بند ابطال
 رد هشتگرد شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 1-1 بند و 1934 سال در شهر
 و برق یدکلها و یمخابرات یدکلها نصب عوارض اخذ بر یمبن 1934 سال

 یشهر زاتیتجه و ساتیتاس و تلفن وسکیک

439 14/6/1934 943 

68  

 در هشتگرد شهر یاسالم یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه 9-1 بند ابطال
 شهر یاسالم یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه 13 بند و 1934 سال
 بر عوارض و یباربر دفاتر ونیسیکم حق وضع بر یمبن 1931 سال در اریشهر

 بیتصو خیتار از یشهر برون بار حملهای  بارنامه

434 – 438 14 /6/1934 986 

63  
 یشورا مصوب( ، صنوفی، محلیساختمان) عوارض تعرفه 43 ماده ابطال
% 1 معادل بار حمل عوارض خصوص در 1939 سال در کرمانشاه شهر یاسالم
 یمحل عوارض عنوان به بارنامه تیوضع

433 14/6/1934 989 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

66  
-8 صورتجلسه 1-1 بند و 16/1/1934-4 صورتجلسه 1/1 بند ابطال عدم
 همدان شهر یشورا 96/1/1934

464 1 /3/1934 983 

63  
 ابطال و رازیش شهر یاسالم یشورا 1/16/1961 مورخ مصوبه 1 بند ابطال
 رازیش شهر یاسالم یشورا 1/6/1931 -س الف ش/16499 شماره مصوبه

431 1/3/1934 983 

36  
 در اجرا یبرا آباد احمد یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه 31 بند ابطال
 آباد احمد شهر یماسال یشورا مصوب 1939 سال

439 1/3/1934 938 

31  
همدان، شهرقدس، صفادشت، مالرد،  یشهرها یاسالم یشورا تعرفه ابطال
 یکاربر رییتغ عوارض وضع خصوص در هشتگرد دیشهرجد و اریشهر

 933 18/3/1938 361 یال 833

 964 18/3/1934 838 گرگان یمعمار و یشهرساز یعال یشورا 4 ماده ونیسیکم مصوبه ابطال  31

39  

 سوم دور العاده فوق صورتجلسه نیهشتادم صدویس 1/1 و1 یبندها ابطال
 3و1-1 یبندها ابطال و 96/3/1936 مورخ دشت نیمشک شهر یاسالم یشورا

 یاسالم یشورا یرسم جلسه نیهشتم و هفتاد چهارصدو مصوبه 16 فیرد از
 13/61/1931 مورخ کرج شهر

836 18/3/1934 936 

31  
 13 بند و 1931 سال در زدی یشهردار خدمات یبها و وارضع تعرفه از 11بند 

 ریغ معامالت عوارض نییتع در 1931 سال در خدمات یبها و عوارض تعرفه
 است قانون خالف انیاع و عرصه از اعم منقول

833 18/3/1934 934 

34  
 بهره عوارض نییتع یقسمتها در شهر نیزر شهر یاسالم یشورا مصوبه اطالق
 قانون خالف بانکها تابلو نصب عوارض و تیفعال ه، عوارضیحافتتا و یبردار
 است

866 18 /3/1934 933 

 169 18/3/1934 861 جانیهند شهر یاسالم یشورا 11/11/1963 – 11 شماره مصوبه ابطال  38

33  
 یشورا 13/16/1931 مورخ جلسه نیهشتم و هفتاد چهارصدو مصوبه ابطال
 یغاتیتبل یتابلوها بر عوارض یبرقرار یمبن کرج شهر یاسالم

861 18 /3/1934 163 

36  
 یاسالم یشورا یرسم جلسه نیششم و چهارصد مصوبه 1و1 یبندها ابطال
 تابلوها عوارض خصوص در کاشان شهر

869 18/3/1934 111 

33  
 شهر – یخو-گرگان -اریشهرهای  شهر یاسالم یشوا عوارض تعرفه ابطال
 سودرجان و شادیکل-تصفادش-گناباد-شهرقدس -محمدشهر -هشتگرد دیجد

 یکاربر رییتغ و کیتفک عوارض وضع درخصوص
 114 18/3/1934 834یال 868

166  
 در زیشاند شهر یاسالم یشورا 9/11/1963-1163 شماره مصوبه ابطال

 کیتفک نصاب حد یکسر عوارض وضع خصوص
838 18/3/1934 118 

161  
 حق عوارض اخذ خصوص در بازرگان شهر یاسالم یشورا مصوبه ابطال
 کیتفک

833 – 836 18/3/1934 196 

161  
 1939 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 3 ماده الف بخش 11 بند ابطال
 بابل شهر یاسالم یشورا مصوب

364 18 /3/1934 198 

 193 18/3/1934 368 نوشهر شهر یلیتفص طرح مقررات و ضوابط از 11 تبصره ابطال  169

161  
 در قدس شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه دفترچه 98 بند 11 گروه ابطال
 1931 سال

 114 18/3/1934 314یال 366

 141 19/3/1934 311 زیتبر شهر یلیتفص طرح ضوابط از یقسمت ابطال  164

 148 19/3/1934 318 رجانیس شهر یاسالم یشورا 11/1/1939-1463 شماره مصوبه 11 بند ابطال  168

 146 96/3/1934 316 در اراک شهر یماسال یشورا 13/6/1968 -48 شماره صورتجلسه 1 بند ابطال  163



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 ساختمان یمعامالت ارزش شیافزا خصوص

 189 96/3/1934 314 هیاروم شهر یاسالم یشورا 13/61/1936-816 شماره صورتجلسه 1 بند ابطال  166

 188 3/1934/ 96 318 شاهرود شهر یاسالم یشورا 16/1/1963-1344 شماره مصوبه ابطال  163

116  
 شهر یلیتفص طرح ونیسیکم 19/11/1931 ورخم صورتجلسه 4 بند ابطال
 مشهد

133-136 96/3/1934 183 

111  
 1931 سال در قدس شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 11 بند -الف ابطال

 سال در هشتگرد دیجد شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 11-1 بند -ب
 1934 سال در اریشهر شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 6 بند -ج 1934

 134 96/3/1934 341 یال 313

111  
 یشورا 1/11/1966-699 شماره مصوبه از آنهای  تبصره و 16 ماده ابطال
 رفسنجان شهر یاسالم

341 96 /3/1934 136 

119  
 سال در همدان شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 19 ماده 11 تبصره ابطال
 ساختمان و یاراض کیتفک عوارض وضع خصوص در 1934

349 96/3/1934 161 

111  
 شهر یاسالم یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه اول بخش کی بند ابطال

 امالک یکاربر رییتغ عوارض وضع خصوص در 1934 سال در باغستان
343 96 /3 /934 164 

114  
 یسالها به مربوط% 9 زانیم به یسوز آتش مهیب حق عوارض تعرفه ابطال
1966 ،1963 ،1936 

386 96/3/1934 166 

118  
 به نسبت یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال

 شده باطل مصوبه ابطال یتسر و یعموم أتیه 18/3/1931- 636شماره یرأ
 آن بیتصو زمان به

1/636 96 /3/1934 131 

113  
 و یمعمار معاون 18/1/1931-1461/966 شماره نامه -1 ابطال عدم

 -1، یشهرساز و راه وزارت یزشهرسا و یمعمار یعال یشورا ریدب و یشهرساز
 البرز استاندار 6/1/1934 – 11/1/4188 شماره نامه

381 3/16/1938 131 

116  
 یشورا 11/1/1966 مورخ مصوبه از آن لیذهای  تبصره و 11 ماده ابطال
 راور شهر یاسالم

383 3 /16/1934 133 

113  
 1931 سال یمحل عوارض تعرفه از آن لیذ یبندها هیکل و 11 ماده ابطال
 عوارض و ملک از یقسمت یواگذار بر یمبن انهیم شهر یاسالم یشورا مصوب

 یکتفک و یکاربر رییتغ یبرا یشهردار به
336 – 331 3 /16/1934 469 

116  
 در شهر محمد شهر یاسالم یشورا عوارض دفترچه 18 بند و 11 بند ابطال
 از یشهر توسعه یطرحها یاجرا از یناش عوارض وضع درخصوص 1934 سال
 بیتصو خیتار

339 3 /16/1934 416 

 419 3/16/1934 331 شمرکا شهر یاسالم یشورا مصوبه نیکمی و کصدی، 4 بند ابطال عدم  111

 411 11/16/1934 618 بندرعباس شهر یلیتفص طرح ونیسیکم 9/9/1966 مورخ صورتجلسه ابطال  111

 414 11/16/1934 613 یادار عدالت وانید 91 و 11 شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم  119

111  
 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا 11/61/1931 مورخ مصوبه ابطال

 و یشهرساز یعال یرشورایدب 11/11/1931-81118/966 شماره نامه موضوع
 رانیا یمعمار

1161 4/11/1934 416 

114  
 مورخ کرج شهر یاسالم یشورا جلسه نیپنجم و هشتاد و ستیدو مصوبه ابطال
14/1/1963 

1164 4/11/1934 413 

 491 4/11/1934 1/194 یادار عدالت وانید یدادرس نییا و التیتشک قانون 19 ماده اعمال درخواست  118



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 ابطال یتسر و یعموم اتیه 11/4/1934-918 یال 911 شماره یرا به نسبت
 آن بیتصو زمان به شده باطل مصوبه

 498 11/11/1934 1138 آباد نجف یشهردار یشهرساز یفن تهیکم مصوبه ابطال  113

116  
 در رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوبه از یبخش اصالح عدم

 شماره به 13/1/1964 مورخ محالت شهر جامع طرح خصوص
966/916/13133-11/8/1964 

1133 11/11/1934 493 

113  
 شهر یاسالم یشورا 11/6/1936-ش/1/4/36/1649 شماره مصوبه ابطال عدم
 کرج

1161 11/11/1934 411 

196  
 16/6/1931 مورخ مصوبه 11 بند و 6/6/1931 مورخ مصوبه 1 بند ابطال 

 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتاس قانون 4 ماده موضوع ونیسیکم
 کرمانشاه شهر در

1169 11/11/1934 411 

 416 1/11/1934 1161 تهران شهر یاسالم یشورا 19/1/1934-1166-181 شماره مصوبه ابطال عدم  191

191  
 به یابالغ سبزوار شهر یاسالم یشورا جلسه نیدهم و صدیس مصوبه ابطال
 13/1/1936-343 شماره

1111 13/11/1934 446 

199  
 عدالت وانید 16 و 13، 99، 96، 91 شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم
 یادار

 یال 1111
1113 

13/11/1934 441 

191  

 خصوص در 1931 سال در سامن شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه ابطال
 و یخصوص و یدولت یبانکها انهیسال و افتتاح خدمات یبها و عوارض وضع

 عابر انهیسال و نصب و الحسنه قرض یصندوقها و یاعتبار و یمال موسسات
 یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در تابلو نصب و بانکها

 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید

1113 13/11/1934 448 

194  

 قیتلف ونیسیکم 13/16/1939 مورخ جلسه نیپنجم و ستیب مصوبه ابطال
-4134/39/48/1 شماره صورتجلسه کرج، موضوع شهر یاسالم یشورا

 قانون 31 ماده مقررات یاجرا در تابلو عوارض وضع خصوص در 9/16/1939
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

1196 13/11/1934 481 

198  
 1963 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه از 16-16 یال 16-11 یبندها ابطال

 زدی یشهردار عوارض تعرفه 16 -13 بند از یقسمت و
1191 13/11/1934 481 

193  

 و( ح-و-هـ)آن،  1 و 1های  تبصره و( د-ج-الف) یبندها ابطال یتقاضا
 شهر یاسالم یشورا 13/1/1964-191 شماره مصوبه از آن 1 و 1 یجدولها
 یتابلوها از انهیسال یطیمح غاتیتبل نهیهز اخذ یچگونگ خصوص در تهران

 19/1/1964-118 شماره به مصوبه نیا هیاصالح ابطال و یصنف منصوب

1191 13/11/1934 483 

196  

 شهر یاسالم یشورا 13/8/1963-13899 شماره مصوبه دوم قسمت بطالا -1
 در مندرج ضوابط و طیشرا از خارج که محل معرف یتابلوها یبرا که رازیش

 بند ابطال -1. است کرده عوارض نییتع مصوبه اول فیرد الف، ب، ج یبندها
 مصوبه نیهمچن و محاسبه بیضر نییتع در شده ادی مصوبه 1 فیرد 1-1

 در مندرج بیضرا آن یط که شده ادی یاسالم یشورا 11/6/31-94481 شماره
 معرفهای  تابلو مساحت اضافه به مربوط قسمت در 13/8/63-13899 مصوبه
 است افتهی شیافزا محل

 یال 1199
1198 

13/11/1934 439 

193  
 مربوط چهاردانگه یاسالم یشورا یمحل عوارض به مربوط مصوبات ابطال عدم
 در یساختمان تخلفات عوارض خصوص در 1934 و 1931، 1939 یسالها به

1193 13/11/1933 463 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و تالیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا

116  

 یاسالم یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه( 11 گروه) 98 بند( الف ابطال
 دفترچه یگروهها و صنوف جدول 1 فیرد( ب 1931 سال در قدس شهر

 عوارض تعرفه 1-1 بند( ج 1931 سال در اریشهر شهر یاسالم یشورا عوارض
 وضع خصوص در 1934 سال در هشتگرد دیجد شهر یاسالم یشورا انهیسال

 قانون 31 ماده مقررات یاجرا در سوخت فروش یگاههایجا بر عوارض
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

 یال 1184
1183 

18/11/1934 436 

 439 18/11/1934 1183 یادار عدالت وانید 13 و 18 شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم  111

111  

 شماره صورتجلسه 1 ، بند16/6/1963-166 شماره صورتجلسه 1 بند ابطال
 شماره صورتجلسه 3 بند و 11/6/1963-161 مصوبه 9 ، بند14/4/1963 -161
 اخذ و مجوز صدور» موضوع هیاروم شهر یاسالم یشورا 413-11/1/1936
 از شیب زسا و ساخت با باغات یکاربر یدارا مناطق در یشهردار یقانون حقوق
 «یا قولنامه امالک در درصد 16

1133 9/11/1934 434 

119  
 شهر یاسالم یشورا 11/1/1931-18 شماره صورتجلسه 16/9 بند ابطال
 همدان

1966-1961 9/11/1934 866 

111  

 شهرستان یاسالم یشورا 11/9/1939 -1149/39/11/1 شماره مصوبه ابطال
 از یناش مطالبات طیتقس هب نسبت یبانک متداول بهره نییتع خصوص در کرج

 قانون 166 ماده ونیسیکم یرأ در مقرر مهیجر و یساختمان پروانه عوارض
 یشهردار

1969 ،1961 ،
1964 

16/11/1934 868 

114  
 1/11/1936-181 و 8/61/1936-116 شماره مصوبات از کی یبندها ابطال
 رامسر شهر یاسالم یشورا

1963 16/11/1934 814 

118  
 1931 سال در صفادشت شهر یاسالم یشورا عوارض چهدفتر 13 ماده ابطال

 مقررات یاجرا در بیتصو خیتار از شده رها امالک بر عوارض وضع خصوص در
 .یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده

1966 16/11/1934 813 

113  
-ش/9/31/1361، 16/11/1961-ش/1/8161های  شماره مصوبات ابطال
 13/1/1931-ش/9/31/461 و 16/3/1931-ش/9/31/1619، 14/1/1931

 بیتصو خیتار مشهداز شهر یاسالم یشورا
1963 -1916 16/11/1934 813 

116  

 در انهیم شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض تعرفه 13 ماده ابطال
 و یسرقفل و امالک، مستغالت، مستحدثات معامالت بر عوارض وضع خصوص

 نییا و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در بیتصو خیتار از هینقل لیوسا
 یادار عدالت وانید یدادرس

1911 16/11/1934 813 

113  
 در هشترود شهر یاسالم یشورا 11/1/1934-134 شماره جلسه مصوبه ابطال

 قانون 31 ماده مقررات یاجرا در افراز و کیتفک عوارض وضع خصوص
 1931 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییا و التیتشک

1911 16/11/1934 896 

146  

 یبرا گرگان شهر یاسالم یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه 13 ماده ابطال
 در عرصه کیتفک عوارض وضع خصوص در بیتصو خیتار از بعد به 1931 سال
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا

 بیتصو خیتار از1931 سال مصوب

1919 16/11/1934 891 

141  
 شهر یاسالم یشورا 11/11/1963-1164 شماره مصوبه از ییقسمتها ابطال
 از یناش خدمات نهیهز کیتفک عوارض تعرفه افتیدر خصوص در بهشهر

الی  1911
1918 

16/11/1934 898 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 امالک عرصه ای یاراض کیتفک

141  
-133 شماره صوبهم 1 بند و 11/11/1936-163 شماره مصوبه 1 بند ابطال
 از قبل مصوبات بیتصو: بر یمبن چهاردانگه شهر یاسالم یشورا 13/1/1931

 ندارد ییاجرا تیقابل یعموم اعالن
1913 16/11/1934 816 

 846 16/11/1934 1916 نظرآباد شهر یاسالم یشورا 18/4/1961-9819 شماره مصوبه ابطال عدم  149

141  
 یعال یشورا سیتاس قانون 4 دهما ونیسیکم 13/9/1936 مورخ مصوبه ابطال

 مازندران استان در مستقر رانیا یمعمار و یشهرساز
1918 16/11/1934 841 

144  
 یشورا یساختمان عوارض و خدمات یبها تعرفه 4 مادههای  تبصرهابطال 
 1931مصوب نوشهر شهر یاسالم

1914 13/11/1934 841 

148  
 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا 19/3/1966 مصوبه از یقسمت ابطال
 یشهر دیمف یفضا و یعموم یفضا به یاراض درصد 84 اختصاص بر یمبن

1116 13/11/1934 843 

143  
 به نسبت یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال

 مصوبه ابطال یتسر و یعموم أتیه 11/4/1934- 918 یال 911 شماره یرأ
 آن بیتصو زمان به شهر ینیخم شهر یاسالم یشورا شده باطل

1/911 13/11/1934 889 

146  
 خصوص در کهنوج و رفتیج یشهرها یاسالم یشوراها مصوبات ابطال
 بار حمل عوارض یبرقرار

1949 13/11/1934 884 

143  
 شهر یاسالم یشورا یمحل عوارض تعرفه 11 ماده و 11 ماده از یقسمت ابطال
 نگیپارک یکسر ای و حذف عوارض اخذ درخصوص 1934 سال در مرند

1941 13/11/1934 836 

186  

 شهر یاسالم یشورا 1931 سال عوارض تعرفه دفترچه از ییقسمتها ابطال
 صد، عدم ماده جرائم بر مازاد وضع عوارض خصوص در بیتصو خیتار از ریمال
 کینگ، تفکیپارک کسر و بالکن، حذف و یآمدگ شیسطح، پ نما، تراکم یاجرا
، یسرقفل و منقول ریغ اموال انتقال و نقل باغات ، تملکیاراض و یانیاع

 در حد اصالح و طرح نیمهندس یطراح و النظاره حق و یمانکاریپ یقراردادها
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا

 1931 سال مصوب

1944 13/11/1934 839 

181  
 شهر یاسالم یشورا 1931 لسا عوارض تعرفه دفترچه از ییقسمتها ابطال
 بیتصو خیتار از ریمال

 یال 1948
1943 

13/11/1934 833 

181  

 خصوص در 1939 سال مصوب اسالمشهر شهر یلیتفص طرح 1-9 بند ابطال
 یاجرا در یلیتفص طرح یشنهادیپ یهایکاربر در یاراض کیتفک ضوابط وضع

 مصوب یدارا عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات
 1931 سال

1119 11/11/1934 869 

189  
 موضوع زیشاند شهر یاسالم یشورا 11/11/1931-1441 شماره مصوبه ابطال

 و یعموم خدمات سهم و محدوده به ورود عوارض محاسبه نحوه نامه نییآ
 بیتصو خیتار از زیشاند جامع طرح محدوده در معابر

1111 11/11/1934 868 

181  
 ریشهرمال یاسالم یشورا 1966 سال عوارض دفترچه 1 ماده 1 تبصره ابطال

 یکاربر رییتغ عوارض خصوص در
1114 11/11/1934 831 

184  
 1939 سال در اراک یشهردار عوارض تعرفه دوم فصل از 1 شماره تعرفه ابطال

 بیتصو خیتار از یتجار تیقابل با یکاربر عوارض عنوان با
1118 11/11/1934 834 

188  
 سال در تهران شهر جامع طرح یاصل سند پنج شماره توسیپ اول بند ابطال
 سال عوارض افتیدر نحوه اصالح و یمال ضوابط نییتع مصوبه 1 ماده و 1968

1113 11/11/1934 833 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 تهران شهر یسالم ا یشورا 1966

183  
 نسبت یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال عدم
 باطل مصوبات ابطال یتسر و یعموم أتیه 1/3/1931-113 شماره یرأ به

 آن بیتصو زمان به مشهد شهر یاسالم یشورا شده
1141 11/11/1934 364 

 707..................................................................................................4931مشروح آرای سال        
 363 14/1/1938 14 محمدشهر شهر یاسالم یشورا 16/8/1936-36/194 شماره مصوبه ابطال  186

183  
-ص/141/31 یاصالح و 13/61/1931-96861 شماره مصوبه ابطال
 پرداخت از تیمعاف اعطاء بر یمبن رازیش شهر یاسالم یشورا 16/1/1931

 یشهردار کارکنان به عوارض
18 14/1/1938 311 

136  
 یشورا 11/11/1966-3/9/16663 شماره مصوبه 81 و 11، 16 مواد ابطال
 برازجان شهر یاسالم

13 14/1 /1938 318 

131  

 مصوبه) دزفول شهر اسالمی شورای سوم دوره جلسه( 111) مصوبه 1 بند ابطال
-1186/13 شماره به ابالغی 18/61/1931-11884/11 شماره

 خدمات بهای عوارض تعیین بر یمبن( دزفول شهر اسالمی شورای11/11/1931
 بانکها برای شهری

 319 14/1/1938 13و  16

131  
 همدان یشهردار 1931 سال عوارض تعرفه 86ماده 11 فصل 11 بخش ابطال
 همدان شهر یاسالم یشورا مصوب

96 14/1/1938 396 

139  
 مصوب تبریز شهرداری محلی عوارض تعرفه 99 ماده در مقرر های تعرفه ابطال
 روزنامه 1696 شماره در مندرج تبریز شهر اسالمی شورای 1931/11/19

 امین سراسری
91 14/1/1938 398 

131  
 در مشهد شهر یاسالم یشورا 13/8/1968-ش9186/9 شماره مصوبه ابطال

 تراکم شیافزا و هایکاربر رییتغ خدمات یبها نییتع خصوص
96-93 14/1 /1938 319 

134  
 11/1936/ 4- 161 و 11/11/1963 – 1466/ 18 شماره مصوبات ابطال
 آن علیه شهرداری قانون 33 ماده کمیسیون آراء و زرقان شهر اسالمی شورای
 شرکت

41 13 /1/1938 346 

138  
-11/113934 و 16/11/1966-11/113631 شماره یدستورالعملها ابطال
 در یاراض مساحت از% 16 از شیب اخذ بر نیمب مشهد یشهردار 11/11/1963

 شهر محدوده به ورود قبال
69 11/1/1938 344 

133  
 یشورا 8/61/1931 مورخ یرسم جلسه نیپنجم و نود و ستیدو مصوبات ابطال
 ماهدشت شهر یاسالم

61 11/1/1938 381 

136  
 1934 یال 1939 یسالها در بوشهر شهر یاسالم یشورا مصوبات ابطال

 31 ماده مقررات یاجرا در منقول ریغ اموال معامالت از عوارض اخذ درخصوص
 1931 سال یادار تعدال وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون

34 11/1/1938 381 

133  
 مشهد شهر یاسالم یشورا 9/11/1931-ش/8191/31/1 شماره مصوبه ابطال
 یا حرفه و یفن آزاد یآموزشگاهها از خدمات یبها اخذ بر یمبن

64 11/1/1938 388 

166  
 شهرداری عوارض تعرفه 91 ماده 1 و 1 های تبصره و 4 ماده 9 تبصره ابطال
 همدان شهر اسالمی شورای مصوب 1939 سال در همدان

68 11/1/1938 331 

161  
 یشهرساز یعال یشورا سیتاس قانون 4 ماده ونیسیکم صورتجلسه 1 بند ابطال

 18/11/1931-31961 شماره به سنندج شهر در رانیا یمعمار و
63 11/1/1938 334 

 338 11/1/1938 31 سراب شهر یاسالم یشورا 1/8/1931 مصوبه 1 بند ابطال  161



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

169  
 در 1934 یال 1939 یسالها در بوشهر شهر یاسالم یشورا مصوبات ابطال

 31 ماده مقررات یاجرا در غیرمنقول اموال معامالت از عوارض اخذ خصوص
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس ینیآ و تشکیالت قانون

34 11/1/1938 336 

161  
 مصوب همدان یشهردار 1939 سال یمحل عوارض تعرفه 44 ماده ابطال
 همدان شهر یاسالم یشورا

116 13/1/1938 366 

164  
 شهر یاسالم یشورا صوب 111T -11/11/1931 تعرفه 6 یال 1 فیرد ابطال
 ماده مقررات یاجرا در نگیپارک کسر عوارض یبرقرار خصوص در شهر نیشاه
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31

111 13/1/1938 361 

168  

 1939 سال در اجرا یبرا شهر نیشاه شهر یاسالم یشورا T118 تعرفه ابطال
 31 ماده مقررات یاجرا در یمسکون امالک یکاربر رییتغ عوارض خصوص در

 خیتار از1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون
 بیتصو

114 13/1/1938 363 

163  
 مصوب 1934 سال خدمات یبها و عوارض عرفهت 13 جدول 1 فیرد ابطال
 نندجس شهر یاسالم یشورا

118 13/1/1938 363 

166  
 نجف شهر اسالمی شورای جلسه هشتادمین و یکصد مصوبه 1 بند ابطال عدم
 آباد

113 13/1/1938 331 

163  
دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ  1ابطال بند و خواسته :  شکایت

دزفول در تعیین عوارض بهای خدمات شهری شورای اسالمی شهر  1/11/1931
 برای بانکها

16-13 14/1/1938 331 

136  
 یعال یشورا 4 ماده ونیسیکم 1/11/1931-411 شماره مصوبه 8 بند ابطال

 رانته یمعمار و یشهرساز
196 13/1/1938 333 

131  

 در همدان شهر اسالمی شورای 1934 سال عوارض تعرفه 46 ماده ابطال -1
 مواد ابطال 1 عمومی معابر زیرساخت و معابر از استفاده تخدما بهای خصوص

 ردیف ابطال 9 گرگان شهر اسالمی شورای 1931 سال عوارض تعرفه 11 و 13
 شهر اسالمی شورای خدمات بهای و عوارض ساالنه تعرفه 1 فصل از 13

 در شهری تاسیسات اجازه و پذیره عوارض خصوص در 1934 سال در بندرعباس
 اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 31 ماده تمقررا اجرای
 1931 سال مصوب

 666 18/1/1938 113یال 114

131  

 شهر اسالمی شورای 96/16/1939-1/41/39/14134 شماره مصوبه ابطال -1
 در تابلو نصب نحوه نامه آیین ابطال -1 تابلو عوارض وضع خصوص در کرج
 شهر اسالمی شورای مصوب نهاآ عوارض محاسبه چگونگی و شهر سطح

 -9 تصویب تاریخ از عمومی معابر در تابلوها نصب برقراری مورد در بندرعباس
 شورای مصوب 1934 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه 19 ماده ابطال

 تاریخ از عمومی معابر در تابلوها نصب عوارض خصوص در گرگان شهر اسالمی
 سال خدمات بهای و عوارض ساالنه عوارض تعرفه 39 ماده ابطال -1 تصویب
 در تابلوها نصب عوارض مورد در همدان شهر اسالمی شورای مصوب 1934
 صنفی منصوب تابلوهای عوارض تعرفه ابطال -4 تصویب تاریخ از عمومی معابر

 سنندج شهر اسالمی شورای 1934 سال خدمات بهای و عوارض ساالنه تعرفه از
 تصویب تاریخ از

 661 18/1/1938 141الی 116

 611 18/1/1938 149 شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال عوارض تعرفه از 1-4 بند ابطال عدم  139
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 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 یعموم معابر در تابلوها نصب عوارض یبرقرار خصوص در هشتگرد دیجد

131  
 خدمات بهای وضع بر یمبن کرمان شهر یاسالم یشورا از یمصوبات ابطال
 دادگستری رسمی کارشناسان برای شهری

141 18/1/1938 614 

134  
 شهر یاسالم یشورا 3/11/1931-س الف ش/96866 شماره مصوبه ابطال

 رازیش
144-148 18/1/1938 611 

138  
 یاسالم یشورا 11/11/1963-9 ه/11913/63 شماره صورتجلسه 1 بند ابطال
 یخدماتهای  سرانه یبها ای یخدماتهای  سرانه عوارض وضع بر یمبن کرج شهر

131 1/9/1938 613 

133  
 شماره به گرگان شهر یاسالم یشورا جلسه نیچهلم و کصدی مصوبه ابطال

 اخذ خصوص در3/91683/63-3/11/1963-9/1316/63-11/11/1963
 افزوده ارزش حق عوارض

134 1/9/1938 691 

136  

 شورای3/6/1963-18883/166/61 شماره اجرایی دستورالعمل 19 بند ابطال
 و نشده قائل حریم روستاها یبرا نکهیا بر یایرانمبن معماری و شهرسازی عالی

 از خارج در روستا ساز و ساخت تجاوز عدم بر نظارت به مکلف را شهرداری
 .است نموده روستا محدوده

138 1/9/1938 693 

133  
 امور مجمع و قم یشهردار نیمابیف توافقنامه 1 بند لیذ تبصره و1 بند ابطال-1

 قم یشهردار 3/11/1963-3164 شماره به قم یفن خدمات – یدیتول یصنف
133 1/9 1938 616 

166  
 پروانه یاعطا و عوارض درخصوص 86 ماده و 83 ماده 13 تا 11 یبندها ابطال
 عوارض و خدمات یبها یبیتصو تعرفه 88 ماده و یاقامت ساتیتاس به کسب
 14/11/1931 مصوب 1939 سال یبرا نیسرع یشهردار

166 1/9/1938 614 

161  

 عوارض تعرفه 14 و 13 مواد و 1939 سال عوارض تعرفه 16 و 18 ماده ابطال
 خدمات یبها و عوارض خصوص در لیاردب شهر یاسالم یشورا 1931 سال
 مقررات یاجرا در یشهردار قانون صد ماده ونیسیکم مهیجر بر عالوه بنا یابقا
 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده

1931 

161 1/9/1938 641 

161  

 یاسالم یشورا 1931 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه از 93 ماده ابطال
 یاجرا در بیتصو خیازتار شهر محدوده به ورود عوارض به راجع گرگان شهر

 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات
 1931 سال

169 1/9/1938 641 

169  

 در رشت شهر 1934 سال خدمات یبها و عوارض ساالنه تعرفه 11 ماده ابطال
 یاجرا در بیتصو خیتار از ناظر نیمهندس النظاره حق عوارض افتیدر خصوص
 یادار عدالت وانید یدادرس نییوآ التیتشک قانون 31 ماده مقررات
 1931مصوب

161 1/9/1938 648 

161  

 یبها و ارضعو تعرفه 91 ماده از 16و18و14و 11 یبندها و 96 ماده ابطال
 و طیتقس از کارمزد اخذ به راجع سنندج شهر یاسالم یشورا 1934 سال خدمات

 التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در بیتصو خیتار از عوارض استرداد ای
 1931 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییا و

164 1/9/1938 646 

164  
ماکو، ( ره) ینیخم امام رگرگان، بندهای  شهر یاسالم یشوراها مصوبات ابطال
 یمحل عوارض تعرفه و عرصه کیتفک عوارض تعرفه درخصوص انیازندر

 686 1/9/1938 163یال 168

168  
 یشورا 1966 و 1963 سال عوارض تعرفه در مندرج 39 فیرد ابطال-1

 عوارض خصوص در 8/11/1968 مورخ صورتجلسه موضوع بافق شهر یاسالم
136 1/9/1938 686 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 و 1963 سال عوارض تعرفه در مندرج 34 فیرد ابطال-1 بانکها یتابلوها
 در 8/11/1968 مورخ صورتجلسه موضوع بافق شهر یاسالم یشورا 1966

 عوارض تعرفه در مندرج 36 فیرد ابطال-9 بانکها یتابلوها عوارض خصوص
 مورخ صورتجلسه موضوع بافق شهر یاسالم یشورا 1966 و 1963 سال
 فرم در مندرج 41 فیرد ابطال-1 بانکها درآمد عوارض خصوص در 8/11/1968
 صورتجلسه موضوع بافق شهر یاسالم یشورا 1963 سال عوارض شنهادیپ

 41 فیرد ابطال-4 بانکها یتابلوها عوارض خصوص در 11/11/1963 مورخ
 موضوع بافق شهر یاسالم یشورا 1936 سال عوارض شنهادیپ فرم در مندرج

 ابطال-8 بانکها یوهاتابل عوارض خصوص در 11/11/1963 مورخ صورتجلسه
 بافق شهر یاسالم یشورا 1931 سال عوارض شنهادیپ فرم در مندرج 41 فیرد

 بانکها یتابلوها عوارض خصوص در 18/11/1936 مورخ صورتجلسه موضوع
 یاسالم یشورا 1931 سال عوارض شنهادیپ فرم در مندرج 41 فیرد ابطال-3

 عوارض صوصخ در 14/11/1931 مورخ صورتجلسه موضوع بافق شهر
 بانکها یتابلوها

 639 3/9/1938 164 تنکابن شهر یاسالم یشورا 3/1/1939-91 شماره مصوبه 9 بند ابطال  163

166  

، 96، 14، 11، 16، 18، 14 ، مواد11 ماده 4و 1 ، تبصره1 ماده 1 تبصره ابطال
، 11، 16آن،  تبصره و 98، 94 ماده یاصالح تبصره و آنهای  تبصره و 94، 91
 یاسالم یشورا مصوب یدرآمد محاسبات ضوابط یساز کپارچهی دفترچه از 11
 مشهد شهر

 633 18/9/1938 116یال 114

163  
 در مشهد شهر اسالمی شورای 11/3/1966-ش/9139/9 شماره مصوبه ابطال

 از مشهد شهرداری 11 و 3، 1 مناطق در ساختمانی تراکم افزایش خصوص
 تصویب تاریخ

111 18/9/1938 318 

 316 18/9/1938 118 رانشهریپ شهرستان یاسالم یشورا 1/11/1969-81 شماره مصوبه ابطال  116

111  
 مشهد شهر یاسالم یشورا 19/16/1939-ش/11631/39/1 شماره مصوبه

 یاراض یساز آماده اتیعمل انجام به یساختمان پروانه صدور کردن برمنوط یمبن
 شود یم بطالا قانون با رتیمغا لحاظ به مالکان توسط

193 19/9/1938 311 

111  

 ابطال -1 سفیدسنگ شهر اسالمی شورای االرض حق عوارض ابطال -1
 اصفهان شهر اسالمی شورای 18/11/1939-16/31/9311 شماره مصوبه

 ابطال -9 شهری کنندگان استفاده از سالیانه خدمات بهای اخذ درخصوص
 عنوان تحت عوارض اخذ بر مبنی کتول آباد علی شهر اسالمی شورای مصوبه
 اخذ خصوص در شاهرود شهر اسالمی شورای مصوبات ابطال -1 االرض حق

 شورای مصوبه ابطال -4 1963 لغایت 1969 سالهای از االرض حق عوارض
 الی 1969 سالهای سنوات االرض حق عوارض خصوص در یزد شهر اسالمی
 96/9/1936-196/11816 شماره آگهی پیش موضوع 1936

 318 96/9/1938 133الی 139

119  
 و تلفن و برق و فاضالب و آب انشعاب حق ساالنه عوارض اخذ مصوبه ابطال
 شهر یاسالم یشورا جلسه نیهفتم و شصت مصوب انشعاب مبلغ درصد 4 گاز

 11/16/1939 مورخ کاشمر
136 96/9/1938 316 

 341 19/1/1938 914 گرگان شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 سال عوارض تعرفه 18 ماده ابطال  111

114  
 موضوع) یونسی شهرداری 1936 سال عوارض تعرفه ب و الف بندهای ابطال
 خصوص در( یونسی شهر اسالمی شورای 11/11/1963 مورخ مصوبه 4 بند

918 19/1/1938 343 
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 یبردار بهره عوارض و قراردادها بر عوارض

118  
 مشهد شهر اسالمی شورای 16/6/1936-ش/9836/36/9 شماره مصوبه ابطال

 آباد حسن شهرداری عوارض تعرفه از آن های تبصره و 13 و 18 بندهای ابطال و
 آباد حسن شهر اسالمی شورای مصوب 1934 و 1931 سالهای در

 383 19/1/1938 986و 913

113  
 تشعشع حق ساالنه عوارض اخذ 3/1/1939-1/16616 شماره صورتجلسه ابطال
 11/61/1939 مورخ هجلس هفتمین و شصت مصوب مخابراتی دکل نصب

 کاشمر شهر اسالمی شورای
916 19/1/1938 361 

116  
 شهر یاسالم یشورا 11/11/1931-1/461 شماره مصوبه از 18 تعرفه ابطال

 ای یقیحق اشخاصهای  انتن قبال در عوارض نییتع خصوص در فالورجان
 یحقوق

911 19/1/1938 363 

113  
 بر یمبن قم شهر یاسالم یشورا 11/4/1931-6191 شماره مصوبه ابطال
 یارتباط و یمخابرات انتن و دکل نصب و محل از اجاره اخذ زیتجو

911 19/1/1938 331 

116  

 اخذ و عوارض وضع خصوص در 19/11/1931-863/1/31 شماره مصوبه ابطال
 الحسنه، عوارض قرض ی، صندوقهایخصوص و یدولت یبانکها از خدمات بهاء
 نگیپارک حذف ، عوارضیمخابرات تزایتجه و دکل نصب النظاره، عوارض حق
 باز یفضا یکسر عوارض و

919 19/1/1938 1666 

111  
 شهر یاسالم یشورا 13/8/1968-ش/1668/9 شماره مصوبه 1 بند ابطال
 بیتصو خیتار از( طاش) شهر یمرکز یلیتفص طرح خصوص در مقدس مشهد

916 19/1/1938 1663 

111  
 شورای مصوبه اجرای به حومه و کرج اتوبوسرانی سازمان و کرج شهرداری الزام

 کرج شهر اسالمی
939 13/1/1938 1666 

119  
 لیاردب شهر یاسالم یشورا 1/1/19311-13619 شماره مصوبه ابطال
 یعموم اتیه تیصالح

938 13/1/1938 1611 

111  
 و وضع تعرفه عنوان تحت شهر باقر یاسالم یشورا( 3-9) شماره تعرفه ابطال
 شهر میحر در اموات دفن و گورستان احداث بر خدمات یبها و عوارض یبرقرار
 (س) زهرا بهشت سازمان توسط شهر باقر

961 13/1/1938 1614 

114  

 شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه ابطال
نگ، یپارک ، عوارضیآموزش یفضا عوارض نییتع: به مربوط یقسمتها در رشت
 افزوده ارزش ره، عوارضیپذ عوارض اسبهمح ناظر، نحوه نیمهندس النظاره حق

 استفاده از حاصل افزوده ارزش ، عوارض(اناتیاع) برتراکم مازاد از حاصل
 یعموم معابر بر مشرف یآمدگ شیپ عوارض و مرتبط ریغ یکاربر در اناتیاع

961 13/1/1938 1613 

 1616 9/4/1938 166 قم شهر یاسالم یشورا 11/1/1931-14194 شماره مصوبه ابطال  118

113  
 یشورا 18/11/1961 مورخ جلسه نیششم و هشتاد و ستیدو 1 بند ابطال
 رجانیس شهر یاسالم

163 9/4/1938 1691 

116  
 1963 یسالها به مربوط اصناف عوارض تعرفه 186 و 183 یبندها ابطال -1
 به مربوط عوارض تعرفه 66619 و 66611 عوارض کد ابطال -1، 1963و

 همدان استان توابع از آباد صالح شهر یاسالم یاشور 1939 یال 1936 یسالها
116 9/4/1938 1691 

113  
-16/31/1333 و 6/11/1964-16/116/1181 شماره مصوبه الف بند ابطال

 یبها و عوارض اخذ خصوص در اصفهان شهر یاسالم یشورا 1/11/1931
 بانکها شعب از خدمات

111 9/4/1938 1616 

 1613 9/4/1938 111 یسالها در هیاروم یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه( 11-8) ماده ابطال  196
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 هیاروم شهر یاسالم یشورا مصوب 1939 و 1931

 1641 9/4/1938 119 رازیش شهر یاسالم یشورا 13/3/1931 – ص/31/1369 شماره مصوبه ابطال  191

191  

 از 996 عوارض کد-ب 1968 سال عوارض تعرفه 19 و 11 یکدها ابطال -الف
-د 1963 و 1966 یسالها عوارض تعرفه 1 کد- ج 1963 سال عوارض تعرفه
 1931 و 1939، 1931، 1931، 1936 یسالها عوارض تعرفه 14 و 11 یکدها
 کبودرآهنگ شهر یاسالم یشورا

111 9/4/1938 1646 

 1681 9/4/1938 113 کرج یشهردار 11/11/1939 مورخ صورتجلسه 1 بند ابطال  199

 1683 9/4/1938 111 کوه روزیف بخش ادمهاب یروستا یهاد طرح ابطال  191

194  
 یشهردار 1939 سال عوارض تعرفه دفترچه 6-1-1 بند از ج-1 تبصره ابطال
 شهر قائم شهر یاسالم یشورا مصوب شهر قائم

198 16/4/1938 1686 

198  

 1934 سال در گوگان شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 11 و 16 مواد ابطال
 سرانه و یکاربر رییتغ( یشهردار سهم) افزوده ارزش عوارض خصوص در

 یاجرا در( انتقال و نقل) معامله عوارض و افراز و یاراض کی، تفکیعموم
 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات

 1931 سال

193 16/4/1938 1636 

193  
-116 شماره مصوبه 89 ماده ب بند( 1 و 9های ) تبصره و الف بند ابطال
 یشورا یاقامت مراکز و اصناف یخدمات عوارض خصوص در 11/11/1939

 نیسرع شهر یاسالم
116 16/4/1938 1638 

196  
 و1939 یسالها در نگیپارک حذف خدمات یبها و عوارض تعرفه 6 ماده ابطال
 صفادشت شهر یاسالم یشورا مصوب 1931

119 16/4/1938 1661 

193  
 شماره به یابالغ اریشهر شهر یسالما یشورا 38 جلسه مصوبه 13 بند ابطال
1161-19/1/1939 

111 16/4/1938 1664 

 1663 16/4/1938 114 زیشاند شهر یاسالم یشورا مصوب 19/9/1963-413 شماره مصوبه ابطال  116

111  
 بر یمبن لیاردب شهر یاسالم یشورا 1931 سال عوارض تعرفه 6 ماده ابطال
 مجاز اشغال سطح از شیب خدمات یبها

118 16/4/1938 1636 

111  
 و هیاروم یشهردار خدمات بهاء و عوارض تعرفه 1 ماده 8 تبصره ابطال

 هیاروم شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 سال در تابعه یسازمانها
113 16/4/1938 1639 

119  
 خصوص در 1931 سال یمحل عوارض تعرفه دستورالعمل 11 ماده ب بند ابطال
 نگیپارک یکسر ای باز، حذف یفضا یکسر بابت از ساختمان یابقا عوارض اخذ
 تراکم بر مازاد و

146 16/4/1938 1638 

111  
 رازیش شهر یاسالم یشورا 11/1/1968-د الف ش/184 شماره مصوبه ابطال

 و یعمران، شهرساز یتخصص اتیه9/4/19346 مورخ 61 شماره یرا دییتا)
 (یادار عدالت وانید اسناد

 1166 16/4/1938 186الی 146

114  
 و یشهر یلیتفص یطرحها بیتصو و یبررس در هایشهردار تیصالح عدم
 عام یشورا 4/9/1939-461/19311 شماره صورتجلسه آنها، فلذا راتییتغ

 گردد یم ابطال 1 منطقه یشهردار
136 13/4/1938 1169 

118  
 در رازیش شهر یاسالم یشورا 3/11/1931-91188 شماره مصوبه ابطال

 «ساختمانها از موقت یداربر بهره انهیسال اخذ حهیال» خصوص
163 -136 11/4/1938 1164 

113  
-ش/9193 شماره به یابالغ 1461، 1461، 1469 یکدها تعرفه ابطال
-ش/9166 شماره به یابالغ T461 و T469 یکدها تعرفه و 11/11/1936

 1119 11/4/1938 139یال 131



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 و یمحل عوارض خصوص در شهر نیشاه شهر یاسالم یشورا 11/11/1936
 یاقتصاد فعاالن تیفعال محل عوارض تعرفه

116  
 از یناش افزوده ارزش عوارض عنوان تحت T161 شماره تعرفه از 8 بند ابطال
 یاسالم یشورا 11/11/1931 مصوب پالک عیتجم و یعمران یطرحها یاجرا
 قانون با رتیمغا علت به شهر نیشاه شهر

131 11/4/1938 1118 

113  
 اخذ بر یمبن خارک شهر یاسالم یراشو 1196 شماره مصوبه 4 بند ابطال

 حدود از خارج و است مضاعف عوارض قیمصاد از زکارگاهیتجه از عوارض
 است شهر یاسالم یشورا اراتیاخت

134 11/4/1938 1191 

146  
های  یاریده و هایشهردار سازمان 11/3/1931-96136 شماره بخشنامه ابطال
 بیتصو مرجع اراتیاخت حدود از خروج لحاظ به کشور

493 3/8/1938 1193 

141  
 یشورا مصوب یمحل عوارض تعرفه 16 اده م و 13 ماده از یقسمت ابطال
 31 ماده مقررات یاجرا در بیتصو خیتار از 1934 سال در گرگان شهر یاسالم
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییوآ التیتشک قانون

419 3/8/1938 1111 

141  
 13/8/1968-ش/9/9186 و 16/11/1961-ش/1/8634 شماره مصوبات ابطال
 عوارض و شهیپ و کسب عوارض اخذ درخصوص مشهد شهر یاسالم یشورا
 یکاربر رییتغ

489 11/8/1938 1116 

149  

 شهر یاسالم یشورا مصوبه 8 شماره تعرفه جدول( د) و( ج) یبندها ابطال -1
 یامالک و یاراض یکاربر رییتغ از یناش افزوده ارزش عوارض نییتع در محالت

 -1کند،  یم رییتغ یوتجار یمسکون به آنها یکاربر 4 ماده ونیسیکم در که
 ارزش کیتفک عوارض نییتع خصوص در 1/11/63-14 شماره تعرفه ابطال
 تعرفه الف بند -9، یساز آماده خدمات بهاء و عرصه کیتفک از یناش افزوده
 یمعابر یازس آماده خدمات بهاء وصول نییتع در 4/9/66-1 شماره یاصالح

 شودیم جادیا اشخاص امالک و یاراض کیتفک اثر در که

481 11/8/1938 1143 

141  
 ماهانه شهیپ و کسب عوارض تعرفه) یشغل شش گروه از 18 فیرد ابطال
 بیتصو خیتار از اریشهر شهر یاسالم یشورا 8/11/1963 مصوب( اریشهر

488 11/8/1938 1183 

144  
 کرمانشاه شهر یاسالم یشورا 1931 الس یمحل عوارض تعرفه 14 ماده ابطال

 یمخابراتهای  انتن و دکلها از عوارض اخذ خصوص در
483 11/8/1938 1138 

148  
 شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 سال یمحل عوارض تعرفه از یقسمت ابطال
 یاجرا در آبادان یشهردار خدمات یبها و عوارض وضع» عنوان تحت آبادان
 «افزوده ارزش بر اتیمال قانون 46 ماده 1 تبصره

486 11/8/1938 1133 

143  
 ر، مصوبیمال یشهردار 1931 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 46 ماده
 عوارض عنوان تحت 6961661 عوارض کد با ریمال شهر یاسالم یشورا

 حد اصالح
431 11/8/1938 1164 

146  

 وارضع تعرفه از یکاربر رییتغ عوارض 1 ماده 1 تبصره و 1و 1 مواد ابطال -1
 از یقسمت ابطال -1گلستان،  شهر یاسالم یشورا مصوب1939 سال یمحل

 شهر یشورا 1939 سال یمحل عوارض تعرفه از محدوده به ورود عوارض
 گلستان

431 11/8/1938 1163 

143  
 مصوب 1931 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 1 فصل 4 بخش ابطال: 

 نگیکپار یکسر عوارض خصوص در کرج شهر یاسالم یشورا
439 11/8/1938 1131 

 1133 11/8/1938 433 و ارومیه شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه( 11ـ19ـ1) بندهای ـ1 ابطال  186



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 پروانه عوارض محاسبه فرمول خصوص در 1931 سال در تابعه سازمانهای
 شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه( 11ـ11) بندهای ـ1 پیشه و کسب
 و کسب ساالنه عوارض خصوص رد 1939 سال در تابعه سازمانهای و ارومیه
 و ارومیه شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه( 13ـ1) بندهای ـ9 پیشه

 الف بند ـ1 تابلو نصب عوارض خصوص در 1931 سال در تابعه سازمانهای
 تابعه سازمانهای و ارومیه شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه( 13ـ1) ردیف

 ماده 1 تبصره ذیل 1 بند-4 لوتاب نصب عوارض خصوص در 1939 سال در
 در تابعه سازمانهای و ارومیه شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه( 13ـ1)

 از 164 و 161، 161، 166، 33 بندهای ـ8 تابلو عوارض خصوص در 1931 سال
 شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه( 11ـ19ـ1) ماده ذیل 1 شماره جدول
 تعرفه دفترچه از( 11ـ11ـ1) بند ـ3 1931 الس در تابعه سازمانهای و ارومیه

 1931 سال در تابعه سازمانهای و ارومیه شهرداری خدمات بهای و عوارض
 بندهای ـ6 پزشکان( پیشه و کسب) حرفه و فعالیت ساالنه عوارض عنوان تحت
 در( 11ـ19ـ1) ماده ذیل 1 شماره جدول از 111 و 116، 163، 168، 164

 در تابعه سازمانهای و ارومیه شهرداری خدمات ایبه و عوارض تعرفه خصوص
 شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه( 11ـ3) بند ابطال ـ3 1936 سال

 فعالیت محل بر استقرار خصوص در 1939 سال در تابعه سازمانهای و ارومیه
 شهرداری خدمات بهای و عوارض تعرفه 94 بند ـ16 درمانی مراکز و پزشکان
 تحت پزشکی نظام سازمان با مرتبط 1939 سال در تابعه ایسازمانه و ارومیه
 تعرفه از( 11ـ3) بند ـ11 تعرفه طبق مشاغل و اصناف عوارض جدول عنوان

 در 1931 سال در تابعه سازمانهای و ارومیه شهرداری خدمات بهای و عوارض
 جدول)-درمانی مراکز و پزشکان مطب شهری خدمات سالیانه عوارض خصوص
 ساالنه عوارض خصوص در ارومیه شهر اسالمی شورای مصوب( 11 شماره
 پزشکان از پیشه و کسب

181  
 فوق-یعلن – یرسم جلسه نیششم و ستیب و کصدی مصوبه( 1) تبصره ابطال
 1668 شناسه شماره به تهران شهر یاسالم یشورا 4/11/1939 مورخ العاده

436 11/8/1938 1163 

181  
 یاسالم یشورا 11/11/1931 مورخ جلسه نیدوم و یس و ستیدو مصوبه ابطال
 محدوده به ورود عوارض شیافزا درخصوص1143 شناسه شماره به تهران شهر
 سال به نسبت 1934 سال در کیتراف طرح

433 -466 11/8/1938 1111 

189  
 یشورا مصوب راور شهر انهیسال عوارض دفترچه از 39 یال 88 یبندها ابطال
 و یدولت یبانکها یشهر خدمات بهاء خصوص در 1936 سال در شهر یاسالم

 یخصوص
461 11/8/1938 1113 

181  

، (عرصه کیتفک عوارض) 19-1، (یکاربر رییتغ عوارض) 16-1 جداول ابطال
 عوارض تعرفه از( یکاربر نییوتع رییتغ از یناش افزوده ارزش عوارض ا) 1-11

 31 ماده مقررات یااجر در آباد خرم شهر یاسالم یشورا 1934 سال یمحل
 یادار عدالت وانید یدادرس نییوآ التیتشک قانون

 1111 16/8/1938 863الی  863

184  

 و هشتاد 11/11/1963 مورخ جلسه هفت و هشت شماره مصوبات ابطال -1
 اخذ حهیال خصوص در اهواز شهر یاسالم یشورا سوم دوره جلسه نیهشتم

 و یغاتیتبل یتابلوها عوارض یاصالح حهیال و( غاتیتبل) یشهر تخلفات عوارض
 مصوبه-1. 19/11/1963-1931 شماره به شهیپ و کسب اماکن معرف و یتجار

816 -811 16/8/1938 1118 
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-1436 شماره مصوبه-9 خوزستان یاستاندار 1/1/19316-11/1/3311 شماره
 مورخ جلسه 3 شماره مصوبه 4 بند 1 تبصره و 1 بند 1 تبصره] 1969/9/14
 هیاصالح اهواز شهر یاسالم یشورا جلسه نیازدهمی و کصدی 1969/8/11
 یغاتیتبل یپالکاردها و ی، اداریتجار یتابلوها قیطر از عوارض اخذ مصوبه
 [اهواز شهر یاسالم یشورا

188  

 سال در مالرد یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه 11 بخش ابطال -1
 و یکش نقشه محاسبه، حق عوارض وضع ابطال -1روان، یش مصوبشهر 1931
، 1963، 1966 یسالها یمحل عوارض یها تعرفه موجب به ساختمان نظارت
1936 ،1931 

811 16/8/1938 1191 

183  
 مالرد شهر یاسالم یشورا 1934 سال یمحل عوارض تعرفه 11 بخش ابطال

 مذکور یشورا اراتیاخت حدود از خروج و قانون با رتیمغا لحاظ به
819 16/8/1938 1193 

186  
 یاسالم یشورا1931 سال یمحل عوارض تعرفه از 38 یال 31 یندهاب ابطال
 رتیمغا لحاظ به خدمات و پسماند تیریمد نهیهز نییتع درخصوص کرمان شهر

 مذکور یشورا اراتیاخت حدود از خروج و قانون با
811 16/8/1938 1111 

183  

، 1961 یسالها عوارض یها تعرفه در نیمهندس النظاره حق نییتع ابطال عدم 1
 عوارض وضع ابطال -1روان، یش شهر یاسالم یشورا 1963و 1968، 1964
 یمحل عوارض یها تعرفه موجب به ساختمان نظارت و یکش محاسبه، نقشه حق
 1931، 1936، 1963، 1966 یسالها

814 16/8/1938 1114 

136  

 یمبن ایران معماری و شهرسازی عالی شورای 14/9/1931 مورخ مصوبه ابطال
 شماره طی شده مستوفی، ابالغ احمدآباد با شهر اسالم حریم زمر تعیین بر

 و معماری شورای دبیر و شهرسازی و معماری معاون 18811/966-1/1/1931
 شهرسازی

819 1/3/1938 1141 

131  
 شهر یاسالم یشورا 13/3/1966-19144/1994/186 شماره مصوبه ابطال

 انواع پرداخت در فیفتخ اعطاء و یشهردار کارکنان به کمک بر یتهران، مبن
 قانون با رتیمغا لحاظ تراکم، به و عوارض

813 1/3/1938 1144 

131  
 اشخاص ملک که زمینی از مقدار هر اخذ بر یمبن) 41 صفحه 18-96 بند ابطال
 تهران شهر یکپارچه تفصیلی طرح مقررات و ضوابط 13 صفحه 3 بند و( است

 ایران معماری و سازیشهر عالی شورای 4 ماده کمیسیون 1/11/1936 مصوب
816 1/3/1938 1143 

139  
 شهر ییالیو بافت کردن نابود و شابورین یشهردار عملکرد و اقدامات به اعتراض
 انیفرهنگ

896 1/3/1938 1136 

131  
 بر یمبن جام تربت شهر یاسالم یشورا 11/11/1963-44 شماره مصوبه ابطال
 خدمات بهاء نوانع تحت نیکاب دو یها وانت و ها یسوار یبرا عوارض وضع

816 11/3/1938 1131 

134  
 شورای مصوب 1934 سال در شهریار شهرداری عوارض تعرفه 91 بخش ابطال

 توزین حق عوارض وضع بر مبنی شهریار شهر اسالمی
811 11/3/1938 1134 

138  
 مورخ یرسم جلسه نینهم و چهل کصدوی مصوبات از 1، 9، 1، 1 شق ابطال
 قانون با رتیمغا لحاظ به محمدشهر شهر یاسالم یشورا 16/11/1931

814 11/3/1938 1136 

133  
 یمحل عوارض تعرفه( یکاربر رییتغ یبها و عوارض اخذ) 86و 46 مواد ابطال
 و قانون با رتیمغا لحاظ به نیسرع شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 سال
 یبتصو مرجع اراتیاخت از خروج

813 11/3/1938 1169 

 1163 16/3/1938 881 دیجد شهر یاسالم یشورا 1938 سال عوارض عرفهت دفترچه 19-1 بند ابطال  136
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 یبرا امالک مختلف یهایکاربر در عرصه کیتفک عوارض خصوص در هشتگرد
 مربع پانصدمتر از کمتر

133  
 هشترود شهر یاسالم یشورا 1931 سال یمحل عوارض تعرفه 11 ماده ابطال
 یسرقفل و مستحدثات امالک، مستغالت، معامله بر عوارض نییتع بر یمبن

 یتجار
889 16/3/1938 1131 

166  
 شهر یاسالم یشورا 1931 سال یمحل عوارض تعرفه 18 و18 مواد ابطال
 یاراض یکاربر رییتغ عوارض درخصوص هیعسلو

881 16/3/1938 1131 

161  
 شهر اسالمی شورای 13/1/1931مورخ ش/1961/31/1 شماره مصوبه ابطال

 یاراض% 16 یجا به یاراض یبها% 94 عوارض افتیدر مشهددرخصوص
884 16/3/1938 1966 

161  
 یشهردار اختالف حل ونیسیکم 16/16/1966 مورخ صورتجلسه متمم ابطال
 تهران کی منطقه

888 16/3/1938 1964 

169  
 عوارض تعرفه از نیزم یساز آماده نهیهز عوارض بر یمبن«96-1» بند ابطال
 سیپرد شهر یاسالم یشورا 1931 سال

883 16/3/1938 1911 

161  
 شهر یاسالم یشورا 1931 سال عوارض تعرفه دفترچه 14 ماده مصوبه ابطال
 یانیاع کیتفک عوارض وضع خصوص در ریمال

869 14/3/1938 1911 

164  
 یدرآمدها ریسا و خدمات یبها و عوارض تعرفه» دوم فصل از 93 فیرد ابطال

 یاسالم یاشور مصوب «بندرعباس یشهردار یمال نامه نییآ 96 ماده موضوع
 بندرعباس شهر

864 14/3/1938 1913 

168  

 1931، 1963، 1966، 1963، 1968، 1961 سالهای محلی عوارض تعرفه ابطال
 سالیانه عوارض تعیین خصوص در همدان اللجین شهر اسالمی شورای 1931 و
 و دولتی از اعم الحسنه قرض صندوقهای و اعتباری بانکها، مؤسسات افتتاح و

 خصوصی

863 14/3/1938 1916 

163  
 1و 9 یها تبصره و متر 466 ریز امالک و یاراض کیتفک 19 بند 4 تبصره ابطال
 نییتع خصوص در بجنورد شهر یشورا 1934 سال یمحل عوارض تعرفه 11 بند

 موارد ریسا و یمسکون به یکاربر رییتغ یبرا عوارض
396 1/6/1938 1911 

166  
( عرصه مساحت یکسر ازوافر و عرصه کیتفک سهم عوارض) 16 ماده ابطال
 یمحل عوارض تعرفه(یکاربر رییتغ از یناش شده اضافه ارزش عوارض) 18وماده
 زیتبر شهر یاسالم یشورا مصوب 1938 سال

391 1/6/1938 1916 

163  
 اراک و نیل، خمیاردب یها شهر یاسالم یشوراها یمحل عوارض تعرفه ابطال

 متر 466 از کمتر یها عرصه در افراز و کیتفک از یناش عوارض خصوص در
 مربع

 1994 1/6/1938 394یال 391

136  
، 1934 سال یمحل عوارض تعرفه دفترچه 11 فیرد 1 بند و 16 فیرد ابطال
 زدی شهر یاسالم یشورا

398 1/6/1938 1919 

131  
 یشورا مصوب اریشهر یشهردار 1931 سال عوارض تعرف 99 بند ابطال
 اریشهر یاسالم

396 1/6/1938 1916 

131  
 1939 سال یمحل عوارض تعرفه العمل دستور 11 ماده الف بند ابطال

 ساختمان یابقا عوارض درخصوص یشرق جانیآذربا استان یهایشهردار
393 1/6/1938 1941 

139  
 یشورا 11/11/1961-863، 11/1/1964-113 یها شماره صورتجلسات ابطال
 شهر باقر یشهردار 6/16/1963-36/16/61باقرشهر،  یاسالم

316 1/6/1938 1948 

 1946 1/6/1938 1/1113 به نسبت یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال  131
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 باطل مصوبه ابطال یتسر و یعموم أتیه11/11/1934 مورخ1111 شماره یرأ
 آن بیتصو زمان به تهران شهر یاسالم یشورا شده

134  
 وضع بر یمبن دسق شهر 1931 سال عوارض تعرفه دفترچه 11 بند ابطال

 سبز یفضا عوارض
318 3/6/1938 1986 

138  
 شهر یاسالم یشورا مصوب 14/9/1934 مورخ صورتجلسه 3 بند ابطال

 33 و 166 ماده یونهایسیکم یاعضا الجلسه حق پرداخت بر یمبن هشتگرد
 یشهردار یونهایسیکم گرید و یشهردار قانون

313 3/6/1938 1988 

133  
 محمد یشهردار عوارض تعرفه دفترچه از آن 1و1 یهاتبصره و 16 بند ابطال
 یبناها یبرا پروانه صدور عوارض وضع بر یمبن 1934 سال در کرج شهر

 شده احداث
316 3/6/1938 1936 

136  
 شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 سال یمحل عوارض تعرفه از 91بند ابطال
 نخاله هیتخل معبرو سد عوارض بر یمبن اریشهر

313 6/3/1938 1934 

133  
 یاسالم یشورا مصوب 1939 و 1931 یسالها عوارض یهاتعرفه 11 بند ابطال
 ساختمان ناظر نیمهندس النظاره حق عوارض نییتع خصوص در بدیم شهر

346 3/6/1938 1936 

966  

 یاسالم یشورا جلسه نیهشتم هشتادو از 6 شماره مصوبه 4 بند 1 تبصره ابطال
 ابطالو  تابلو مساحت شیافزا یازا به عوارض شیافزا درخصوص اهواز شهر

 اهواز شهر یاسالم یشورا جلسه نیازدهمی کصدوی از 3 شماره مصوبه 1 تبصره
 عوارض از نهادها به وابسته یمال موسسات و بانکها نبودن معاف درخصوص

 یمعرف تابلو نصب

383 3/6/1938 1961 

 1936 3/6/1938 368 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون31 ماده اعمال  961

961  

 بر یمبن یادار عدالت وانید 16و 91 شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم
 و قانون نیا 16 ماده 1 بند در مذکور مراجع ماتیتصم و آراء نقض از پس نکهیا

 مراجع نیا مجدد میتصم و یرأ از مربوطه، چنانچه مراجع در مجدد یدگیرس
 نظر جلب از دهد، پس صیتشخ وارد را تیشکا وانید شعبه و شود اعتراض
 یماهو یرأ صدور به نقض شده، ضمن ادی قانون 3 ماده موضوع نیمشاور
 .ورزد یم مبادرت

611 19/6/1938 1931 

969  
 یمبن اداری عدالت دیوان 99و16و11 شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم

 متضرر مجاور هیهمسا اعتراض به یدگیرس در یادار عدالت وانید تیصالح بر
 یشهردار از صادره پروانه از

611 19/6/1938 1931 

961  
-19 بند از یقسمت و 11/6/1961 مورخ مصوبه 1 بند از یبخش ابطال
 و یشهرساز یعال یشورا سیتاس قانون 4 ماده ونیسیکم مصوبات 16/9/1969

 زیتبر یمعمار
619 19/6/1938 1933 

964  

 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا 4/6/1939 مورخ مصوبه 11 بند ابطال
 بامساحت یاراض تمام نکهیا بر یمبن 8/6/1939-11981/966 شماره به یابالغ

 سهم% 96 صورت به تهران شهر 11 منطقه در مترمربع هزار کی از شیب
 باشد یعموم خدمات نیتام جهت یشهردار سهم% 36 و نیمالک

611 19/6/1938 1166 

968  
 یشورا جلسه نیهفتم و شصت 96/16/1961 رخمو جلسه صورت 16 بند ابطال
 ورود عنوان به مهیجر از یبخش وضع نییتع بر یمبن هیدریح تربت شهر یاسالم

 صد ماده یونهایسیکم به
614 19/6/1938 1164 

 1166 19/6/1938 618 شهر یاسالم یشورا 6/11/1931-ش/341 شماره مصوبه 1و 1 یبندها ابطال  963
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 بار حمل اتخدم از یناش نهیهز عوارض وضع بر یمبن مشکیاند

 1111 19/6/1938 616 اراک 1 منطقه یشهردار 16/16/1934-34/16411 شماره نامه ابطال  966

963  
 مورخ یقراردادها و رانشهریپ یشهردار 19/11/1936-1631 شماره نامه ابطال

 6 شماره دفترخانه 11/11/1936-11686 شماره یمحضر تعهد و 1/11/1936
613 19/6/1938 1111 

916  
 یشورا 3/1/1934 – ش/1/34/8111 شماره مصوبه 1 و 1 یبندها ابطال
 پروانه صدور از قبل الحساب یعل عوارض اخذ بر یمبن مشهد شهر یاسالم
 یقطع

691 96/6/1938 1119 

911  
 شهر یاسالم یشورا 16/1/1931 – س/الف/ش/99136 شماره مصوبه ابطال

 یشخص از اعم شهر میحر باغات یسامانده مجوز صدور ضوابط بر یمبن رازیش
 یگردشگر و

691 96/6/1938 1113 

911  
 یمبن سامان شهر یاسالم یشورا 11/3/1963-36 شماره مصوبه 3 بند ابطال

 ماه هر یبرا درصد 4/1 زانیم به رکردید مهیجر و کارمزد بیتصو و وضع بر
699 96/6/1938 1119 

 1118 96/6/1938 691 هیاروم شهر یاسالم یراشو 1939/6/13-196 شماره صورتجلسه 14 بند ابطال  919

911  

 تحت رازیش شهر یاسالم یشورا 13/1/1936-11663 شماره مصوبه ابطال -1
 ابطال -1 یگروه نگیپارک حذف ای احداث عوارض یاصالح واحده ماده عنوان
 یشورا نگیپارک حذف و یکسر عوارض 1/1/1939 از اجرا خیتار 1613 تعرفه
 خدمات یبها و یمحل عوارض تعرفه ابطال -9 شهرضا شهر یاسالم

-48 شماره به المیا شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال در المیا یشهردار
 در نگیپارک یکسر و حذف عوارض تعرفه 8 بند ابطال -1، 18/11/1931

 مصوبه ابطال -4 سنندج شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 و 1931 یسالها
 درخصوص اصفهان شهر یاسالم یوراش 16/16/1931-9116/31/16 شماره
-31/116/16 شماره مصوبات ابطال -8 نگیپارک یکسر عوارض شیافزا
 شهر یاسالم یشورا 16/16/1931-31/9116/16 شماره مصوبه و 8/1/1968

 شماره تعرفه ابطال -3 نگیپارک یکسر مورد در بیتصو خیتار از اصفهان
 یکسر عوارض وصخص در شهرضا شهر یاسالم یشورا 1616-1/1/1931
 یال 1 یهاتبصره و( 1) ماده ابطال -6 رهیغ و ی، اداری، تجاریمسکون نگیپارک
 شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض حهیال 91 صفحه در مندرج 4

 سال یمحل عوارض تعرفه دفترچه 1118 شماره تعرفه 1 تبصره ابطال و شاهرود
 و عوارض تعرفه 48 ماده لابطا -3 کاشان شهر یاسالم یشورا مصوب 1931

 افتیدر خصوص در همدان شهر یاسالم یشورا 1934 سال خدمات یبها
 خدمات یبها و عوارض ابطال -16 بیتصو خیتار از نگیپارک یکسر عوارض

 تعرفه از [111] شماره تعرفه ابطال -11 بابلسر شهر یاسالم یشورا 1934 سال
 خصوص در چالوس شهر یاسالم یشورا 1934 سال خدمات یبها و عوارض
 -11 رهیغ و ی، اداری، تجاریمسکون یواحدها یبرا نگیپارک نیتأم عوارض
 مصوب 1934 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه از( 3) شماره تعرفه ابطال
 نگیپارک حذف و یکسر عوارض یبرقرار مورد در اراک شهر یاسالم یشورا
 شهر 1934 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه از 8 شماره تعرفه ابطال -19

 ابطال -11 بیتصو خیتار از نگیپارک یکسر عوارض افتیدر خصوص در مالرد
 در اصفهان شهر یاسالم یشورا 16/16/1931-31/9116/16 شماره مصوبه

 19 ماده ابطال -14 بیتصو خیتار از نگیپارک یکسر عوارض افتیدر خصوص

 1113 3/3/1938 686یال 616
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 افتیدر خصوص در گرگان شهر 1931 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه از
 عوارض تعرفه از 16 ماده ابطال -18 بیتصو خیتار از نگیپارک یکسر عوارض

 افتیدر خصوص در رشت شهر یاسالم یشورا 1934 سال خدمات یبها و
 1 فصل از 3 فیرد ابطال -13 بیتصو خیتار از نگیپارک یکسر عوارض
 یابه و عوارض تعرفه خصوص در بندرعباس شهر یاسالم یشورا مصوبه
 بندرعباس یشهردار یمال نامه نییآ  96 ماده موضوع یدرآمدها ریسا و خدمات

914  
 عوارض تعرفه 13 ماده 1 تبصره 18 ماده 9 تبصره و 11 ماده 16 تبصره ابطال
 همدان شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل

681 3/3/1938 1181 

918  
 یشورا مصوب 1934 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 11و 1 مواد ابطال
 کیتفک نصاب حد یکسر عوارض وضع درخصوص سنندج یاسالم

681 3/3/1938 1183 

913  
 یشورا 11/3/1931 مورخ جلسه نیچهارم و هشتاد و کصدی مصوبه 6 بند ابطال
 یشهردار عوارض درپرداخت فیتخف بر مبنب کرج شهر یاسالم

664 11/3/1938 1136 

916  
 مصوب قم یشهردار 1931 سال خدمات یبها و عوارض رفهتع 93 ماده ابطال
 ابطال و یکاربر رییتغ به یدرس آموزشگاه الزام بر یمبن قم شهر یاسالم یشورا

 آن به شورا پاسخ و شهر یشورا از قم یشهردار 11694 شماره هیاستفسار
668 11/3/1938 1134 

913  
 به آن هیاصالح و 13/11/1963-186/1113/16841 شماره مصوبه ابطال
 بر یمبن تهران شهر یاسالم یشورا 18/11/1931-1611/11496-186 شماره
 تهران شهر در یارتباط و یمخابرات ساتیتاس و دکل، آنتن از عوارض وضع

663 11/3/1938 1166 

916  

 یاسالم یشورا مصوب رود ندهیزا یشهردار 9 شماره تعرفه 1 و 1 فیرد ابطال
 زاتیتجه و ساتیتاس احداث پروانه صدور بر یمبن 1931سال در رود ندهیزا شهر
 یشهر ساتیتاس رهیپذ عوارض بر یمبن( 1-6) شماره تعرفه و بار کی یبرا

 1934 سال در رود ندهیزا شهر یاسالم یشورا مصوب

666 -663 11/3/1938 1168 

911  
 یبها و عوارض ساالنه تعرفه از رینورگ کسر عوارض به مربوط 3 ماده ابطال

 سنندج شهر 1934 سال خدمات
636 11/3/1938 1136 

911  
 مصوب عمومی محلی عوارض محاسبه شیوه دستورالعمل 1 ماده ابطال
 کشور وزارت 13/16/1969

631 11/3/1938 1131 

 1134 11/3/1938 313 اصفهان شهر یلیتفص طرح 4-1-1 بند اطالق ابطال  919

911  

 مصوبه از آن 4دبن استثناء به 1شماره ، جدول1 شماره جدول 4 و 1 مواد ابطال
 مصوبه ح بند 1تبصره و1/4/1939-11831/1363/186 شماره
 اخذ خصوص در کرج شهر یاسالم یشورا 11346/1611/186-13/3/1931
 معرف یتابلوها از عوارض

 313 یال 319
 1646 و

11/3/1938 1136 

 1411 16/3/1938 313- 316 مشهد یشهردار 19/46/1939 – 33338/11 شماره ییاجرا العمل دستور ابطال  914

918  
 و یشهر امور دفتر رکلیمد 13/9/1939-16861 شماره بخشنامه 9 بند ابطال
 درصد 34/19 زانیم ثابت نییتع بر یمبن یغرب جانیآذربا یاستاندار یشوراها

 یشهردار السهم حق
346 16/3/1938 1416 

913  
 رد المیا شهر یاسالم یشورا 18/11/1931-48 شماره مصوبه( 18) بند ابطال

 درصد 1 زانیم به 1934 سال یابتدا از پرورش و آموزش سهم عوارض محاسبه
 رهیپذ عوارض نییتع

341 16/3/1938 1491 

916  
 در تهران یشهردار 1931 سال مصوب 4 ماده ونیسیکم مصوبه ابطال عدم

 1931 سال مصوب متر 16 به متر 8 از معبر ضیتعر طرح خصوص
341 16/3/1938 1499 
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913  

 و 1963، 1966، 1963 یسالها در نهاوند شهر یاسالم یوراش مصوبه ابطال
 و بانکها عابر و بانکها یبرا شهیپ و افتتاح، کسب عوارض وضع بر یمبن 1936
، یخصوص و یدولت یبانکها انهیسال افتتاح خدمات یبها و عوارض قسمت ابطال

 1931 سال در الحسنه قرض یصندوقها و یاعتبار و یمال موسسات

349 16/3/1938 1493 

 1419 16/3/1938 341 اسالمشهر شهرستان یاسالم یشورا 13/3/1934-1/881 شماره مصوبه ابطال  996

991  
 در گلبهار دیجد شهر یاسالم یشورا 11/11/1931 مورخ جلسه مصوبه ابطال

 محصور ریغ امالک بر عوارض وضع خصوص
344 16/3/1938 1416 

991  
 در لیاردب یشهردار خدمات یابه و یمحل عوارض مصوب تعرفه 16 ماده ابطال

 یشورا مصوب 1934 سال در یکاربر انطباق خدمات یبها عوارض خصوص
 لیاردب شهر یاسالم

348 16/3/1938 1441 

999  
 شهر یاسالم یشورا 16/11/1966-1861 شماره مصوبه «ب» بند ابطال
 باغات محدوده در کیتفک نصاب حد یکسر عوارض وضع خصوص در زیشاند

343 16/3/1938 1443 

991  
 مهندس خدمات النظاره حق درصد سه اخذ در اصفهان یشهردار اقدامات ابطال
 ساختمان ناظر

343 16/3/1938 1486 

 1481 16/3/1938 1913 رانیوز أتیه 14/11/1939-6833/م/39-16643 شماره مصوبه ابطال  994

998  
 یبرا رشت شهر یشورا 1938 سال عوارض دفترچه 96 ماده از یبخش ابطال
 وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده یاجرا محل، در معرف یوهاتابل

 1931 سال مصوب یادار عدالت
1661 4/16/1938 1483 

993  
 1934 سال در رشت یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه از 3 ماده ابطال

 امالک کیتفک حدنصاب یکسر عوارض درخصوص
1664 4/16/1938 1431 

996  
 از یساز آماده نهیهز اخذ و کیتفک نصاب حد یکسر ضعوار 11 ماده ابطال
 شهر یاسالم یشور مصوب 1934 سال خدمات یبها و عوارض ساالنه تعرفه
 همدان

1668 4/16/1938 1438 

993  
 یبرا عوارض وضع بر یمبن هیدریح تربت شهر یاسالم یشورا مصوبات ابطال
 1939 سال عوارض تعرفه از نگیپارک حذف ای یکسر

1663 4/16/1938 1433 

916  

 یشورا نیجانش و استاندار 11/11/1931-11193/1/11 شماره مصوبه ابطال
 جدول 1 فیرد و یکاربر رییتغ عوارض بیضر رییتغ بر یمبن اهواز شهر یاسالم
 1/3/1931-1/166/9333 شماره مصوبه از طبقات یکاربر رییتغ عوارض بیضر

 اهواز یشهردار

1666 4/16/1938 1461 

911  
 یشهردار 1934 سال مصوب عوارض هفدهم فصل( الف) قسمت از 1 بند ابطال
 هیافتتاح عوارض عنوان با کرد شهر

1663 4/16/1938 1431 

911  
 1934 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 43 فیرد( 1-هـ) بند ابطال

 «داران مغازه معبر سد یآور جمع خدمات نهیهز اخذ» خصوص در زدی یشهردار
1616 4/16/1938 1433 

919  

 و کسب عوارض لیتبد عوارض خصوص در 16/1/1939 مورخ جلسه ابطال
 و 13 مواد ابطال و 1931 یال 1936 یسالها در یپزشک حرفه( مشاغل) شهیپ

 خصوص در 1931 و 1939 یسالها در کرمانشاه یشهردار عوارض تعرفه 16
 یپزشک حرف عوارض

1611 4/16/1938 1861 

911  
 یاسالم یشورا 19/9/1933-111 ارهشم مصوبه( ز) قسمت( 16) بند ابطال

 آباد یمهد و برم نییباال، پا قلعه یروستاها
1611 4/16/1938 1864 

 1868 4/16/1938 1611 یشورا سیتاس قانون 4 ماده ونیسیکم 8/1/1933-111/413 شماره نامه ابطال  914
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 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال

 1866 4/16/1938 1614 زنوز شهر یاسالم یشورا 16/8/1938-19 شماره مصوبه ابطال  918

 1863 4/16/1938 1618 شهریعال شهر یاسالم یشورا 1/8/1938-1 شماره مصوبه ابطال  913

 1816 4/16/1938 1613 چهارباغ شهر یاسالم یشورا 14/8/1938 مورخ مصوبه ابطال  916

913  
 و 13/16/1931 مورخ صورتجلسه 9 بند و 13/3/1939 مصوبه 9 بند ابطال
 9/11/1931- ش/1/31/8191 شماره مصوبه 1 ماده لیذ جدول 1و9 یها بند

 مشهد شهر یاسالم یشورا
1619 -1611 11/16/1938 1811 

946  

 شهر کمال شهر یاسالم یشورا 1934 سال عوارض تعرفه 1/1 و 1 بند ابطال
 یاجرا در یتجار امالک یسرقفل حق و امالک انتقال و نقل عوارض بر یمبن

 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیکتش قانون 31 ماده مقررات
 مصوبه بیتصو خیتار از 1931 سال

1616 11/16/1938 1811 

941  
 در مانیسل مسجد یاسالم یشورا 91/1/1939-19 شماره مصوبه ابطال

 گاز و نفت یچاهها عوارض وضع خصوص
1613 11/4/1938 1819 

941  
 ابطال و انتقال و نقل عوارض و یکاربر رییتغ عوارض تعرفه از 1 و 1 مواد ابطال
 مین و کی معادل مرتبط ریغ یکاربر در ساختمان یابقا عوارض 19 ماده ب بند
 بنا احداث عوارض برابر

1696 11/16/1938 1811 

949  
 عوارض مصوب تعرفه از( 8) بند و( 1) ماده از آن تبصره و «ب» قسمت ابطال
 بابت از قانونی عوارض خصوص در اردبیل شهرداری خدمات بهای و محلی
 ثبت اداره صادره اسناد

1691 11/16/1938 1846 

941  
 شهر یاسالم یشورا 1966 /11/11-811 شماره مصوبه 11 و 1 یبندها ابطال
 طرقبه

1691 11/16/1938 1849 

944  

 یاسالم یشورا 8/11/1936 مورخ مصوبه یمحل عوارض تعرفه 1 فیرد ابطال
 عدم و ادارات و بانکها موقت نگیپارک عوارض نییتع خصوص در ابرکوه شهر
 تعرفه 16 فیرد و 8/11/1936 مصوب یمحل عوارض تعرفه از 41 فیرد ابطال

 رکلیمد ابرکوه شهر یاسالم یشورا 19/11/1931 مصوب یمحل عوارض
 أتیه

1699 11/16/1938 1846 

948  
 شهر یاسالم یشورا 13/3/1931-ص/31/1639 شماره مصوبه ابطال عدم
 فعاالن استفاده مورد اماکن هیکل از خدمات انهیسال هنیهز» خصوص رازدریش

 «یصنف نظام قانون نیمشمول یاستثنا به یاقتصاد
1641 13/16/1938 1881 

943  
 تابلو نصب یسامانده ییاجرا نامه نیآئ 4 ماده( 4-3) بند 1و1 یها تبصره ابطال

 اراک شهر یاسالم یشورا مصوب اراک شهر یشهر غاتیتبل و
1649 13/16/1938 1886 

946  
 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییا و التیتشک قانون31 ماده اعمال عدم
 یاسالم یشورا 1938 سال 38-461 شماره تعرفه مفاد به نسبت1931 سال

1641 13/16/1938 1831 

943  
 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده اعمال
 یلیتفص طرح یشهرساز مقررات و ضوابط از یقسمت به نسبت1931 سال
 رازیش شهر یاسالم یشورا

1644 13/16/1938 1831 

986  
 یشورا 1939 سال 1161/61 و 1934 سال 161661 شماره مصوبات ابطال
 نگیپارک حذف و کسر عوارض خصوص در بهارستان شهر یاسالم

1661 18/16/1938 1838 

981  
 و مشهد و ، اصفهانسرخه، شهرضا یشهرها یاسالم یشوراها مصوبات ابطال

 یمعمار و یشهرساز معاون 16/3/1969- 16816/1466 شماره بخشنامه
 یال 1661

1666 
18/16/1938 1836 
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 عدم و نگیپارک نگ، حذفیپارک یکسر عوارض خصوص در اهواز یشهردار
 نگیپارک نیتام

981  
 شهر یاسالم یشورا مصوب سمنان یشهردار 931 سال تعرفه 41 ماده ابطال
 سمنان

1663 18/16/1938 1861 

989  
 یشورا سیتاس قانون 4 ماده موضوع ونیسیکم 4/8/1938 مورخ مصوبه ابطال

 لرستان استان در رانیا یمعمار و یشهرساز یعال
1636 18/16/1938 1868 

 1863 16/11/1938 1196 تهران استان ستیز طیمح کل اداره 18/16/1934 میتصم ابطال  981

984  
، 1963، 1963 یسالها عوارض فهتعر( ج) و( ب) یبندها ابطال»

 یاسالم یشورا 1931 سال عوارض تعرفه 91 ماده 4 و 1 بند و 1936 و 1966
 «االرض حق و االنتفاع حق برعوارض یمبن بندرگز شهر

1111 16/11/1938 1839 

988  

 مورخ 31/1943، 18/1/1931 مورخ 31/118 شماره مصوبات ابطال
، 14/11/1931 مورخ 31/1316، 14/3/1939 مورخ 39/1138، 11/11/1931
 پرداخت بر یمبن) ماهدشت شهر اسالمی شورای9/16/1939 مورخ 39/1489

 الجلسه حق پرداخت افزایش تجویز بر یمبن و وقت شهردار به ساعتی کار اضافه
 اعضای به پاداش پرداخت و شهرداری کمیسیونهای اعضای

 (شهرداری قانون 166 و 33 مواد موضوع کمیسیونهای

1114 16/11/1938 1838 

983  

 از ناشی ترافیکی بار افزایش عوارض) 13، (صنعتی پذیره عوارض) 1 مواد ابطال
 تفکیک عوارض) 96، (سبز فضای نگهداری عوارض) 13، (پارکینگ وجود عدم

 رهن بر عوارض) 91، (مالکیت انتقال از ناشی عوارض) 99، (عوارض تجمیع و
 16، (شهری مشاغل برای هپیش و کسب عوارض) 18، (امالک و اراضی

 مشاغل کار به آغاز عوارض) 43، (ساخت از ناشی افزوده ارزش عوارض)
 موضوع( منقول اموال انتقال و نقل عوارض) 81 و( صنفی نظام غیرمشمول

 شهر اسالمی شورای 1934 و 1931 سالهای در شهرداری عوارض اخذ تعرفه
 برازجان

1118 16/11/1938 1361 

986  
 یشهرساز نیمعاون یشورا 11/1/1969 مورخ1 شماره تجلسهصور ابطال عدم

 تهران یشهردار مناطق
1113 16/11/1938 1363 

983  
 یشهردار یمحل خدمات یبها و عوارض تعرفه کی فصل 1 فیرد ابطال

 وضع بر یمبن بندرعباس شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال در بندرعباس
 بیتصو خیتار از یاراض یکیتفک حدنصاب یکسر و کیتفک عوارض

1116 16/11/1938 1311 

936  
 شهرداری 1934 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه 19 و 6، 3 مواد ابطال
 و اراضی تفکیک عوارض بر مبنی سنندج شهر اسالمی شورای مصوب سنندج
 آن تصویب تاریخ از تفکیک حدنصاب کسری و اعیان

1113 16/11/1938 1318 

931  
 و شهری امور دفتر مدیرکل 11/11/1939-34164 شماره بخشنامه 1 بند ابطال

 غربی آذربایجان استانداری شوراهای
1146 16/11/1938 1316 

931  
 از «هستند پروانه فاقد و شده احداث قبالً که ییبناها نیهمچن» عبارت ابطال

 یشهردار 1934 سال یمحل عوارض تعرفه 13 ماده موضوع یساز آماده عوارض
 سرخه

1141 16/11/1938 1319 

939  
 سالهای شهری خدمات بهای و عوارض تعرفه از اول فصل 16 ماده ابطال
 مبنی بر یمبن گرگان شهر اسالمی شورای مصوب آن از بعد و 1931 الی 1931

 اعیانی تفکیک عوارض وضع بر
1141 16/11/1938 1313 
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931  
 عوارض تعرفه 1 عرصه افراز عوارض و عرصه تفکیک عوارض تعرفه 1 ابطال
 مورد شهری خدمات عوارض از سبز فضای تعرفه 9 شهری اتتأسیس پذیره
 ایمانشهر اسالمی شورای 1931 سال در عمل

1149 16/11/1938 1391 

934  
 و 3/11/1931-س/الف/ش/91111 شماره مصوبات ابطال

 عوارض بر یمبن شیراز شهر اسالمی شورای 11/11/1936-س/الف/ش/18931
 باغها مالکان از یرشه و یعموم خدمات نیتام عوارض عنوان تحت

1141 16/11/1938 1396 

938  
 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال عدم
 یعموم أتیه 13/16/1934-1198 یال 1199 شماره یرأ به نسبت 1931 سال

 آن تصویب زمان به شده ابطال مصوبه ابطال یتسر و
1144 16/11/1938 1314 

933  

 ابالغ شماره 34-869 و 34 861، 34 861 شماره یدهاک تعرفه ابطال
 برعوارض یخارگمبن یشهردار 19/11/1931 مورخ خ ش/14/1666 مصوبه
 یصنف ای یدیتول( خدمات و کاال کنندگان عرضه) یاقتصاد فعاالن تیفعال محل
 شهر یاسالم یشورا مصوب ساالنه شهر مصوب میحر و محدوده در واقع

 خارگ

1139 13/11/1938 1318 

936  

-1 مشهد شهر یاسالم یشورا 1/3/1931-ب/1/368 شماره بخشنامه-1 ابطال
 شهر یاسالم یشورا سیرئ 6/3/1931-ش/1/31/11936 شماره بخشنامه
 یدرآمدها ریمد 11/16/1931 مورخ99/31/166841 شماره بخشنامه -9 مشهد
 مشهد یشهردار یعموم

1131 13/11/1938 1346 

933  
 یاسالم یشورا 1934 سال عوارض تعرفه 4 و 9 مواد 1 و 9 یها تبصره ابطال
 بدون یاحداث یبناها اضافه عوارضیبرابر 4/9 و 4/1 شیبرافزا یمبن انیرام شهر
 ها یشهردار قانون 166 ماده یونهایسیکم در ابقاء از بعد و یقانون مجوز

1134 13/11/1938 1346 

966  
 شهرداری 1934 الس خدمات بهای و عوارض تعرفه دوم فصل از 6 بند ابطال
 یزد شهر اسالمی شورای مصوب یزد

1138 13/11/1938 1381 

961  
 1 فصل 1 بخش موضوع یساختمان پروانه دیتجد ای دیتمد عوارض ابطال

 1934 و 1931 یسالها در کرج یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه دفترچه
 کرج شهر یاسالم یشورا مصوب

1133 13/11/1938 1388 

961  
 بهای و عوارض تعرفه دفترچه از( 1) شماره تعرفه ذیل تذکر از سوم فراز ابطال

 در مالرد شهر اسالمی شورای مصوب 1934 سال در مالرد شهرداری خدمات
 تصویب تاریخ از ساختمانی پروانه صدور عوارض دریافت خصوص

1136 13/11/1938 1333 

969  
 جدید شهر 1938 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه از 11-1 بند ابطال

 تصویب تاریخ از عوارض استرداد کارمزد اخذ درخصوص هشتگرد
1133 13/11/1938 1361 

961  
 شورای مصوب 1938 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه از 3 ماده ابطال

 تصویب تاریخ از عوارض استرداد کارمزد اخذ خصوص تبریزدر شهر اسالمی
1166 13/11/1938 1361 

964  
 و اسناد ثبت سازمان کل اداره و سمنان یشهردار نیب منعقده نامه تفاهم ابطال
 جهت سمنان استان ساختمان یمهندس نظام سازمان با سمنان استان امالک
 تیمالک اسناد صدور و یساختمان انکاریپا صدور یبرا یهمکار

1163 11/11/1938 1366 

968  
 یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوب هماشهر یشهر جامع طرح ابطال

 رانیا
1116 11/11/1938 1339 

963  
 تهران یشهر نیزم قانون 11 ماده العمل دستور 9 شماره وستیپ 9 بند ابطال
 از یبخش یواگذار بر یمبن رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوب

1111 11/11/1938 1336 
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 با آن هیبق از استفاده قبال در گانیرا صورت به سبز یفضا عنوان به باغات
 مربوطه پهنه یکاربر و ضوابط با متناسب یهایکاربر

966  
 اسالمی شورای 16/11/1941 مورخ 1333/49/31 شماره مصوبه 1تبصره ابطال
 کمیسیونهای اعضای به ثابت مبالغ با پاداش پرداخت بر یمبن شهر کمال شهر

 ها شهرداری 33 ماده کمیسیون و 166 ماده کمیسیون جمله از مختلف
1113 11/11/1938 1661 

 1669 11/11/1938 1116 رجانیس شهر یاسالم یشورا 614 شماره مصوبه 3 بند لابطا  963

936  
 از صادر مشاغل عوارض افزایش 6/11/1939 مورخ 39 1311/1 مصوبه ابطال
 خرمشهر شهر اسالمی شورای

1113 11/11/1938 1666 

931  
 -391/13319 شماره پیشنهاد 19 بند موضوع) 4/11/1939 مورخ مصوبه ابطال

 مبنی حیدریه تربت اسالمی شورای( حیدریه تربت شهر شهرداری 3/11/1939
 دولتی نهادهای و ادارات از ساالنه عوارض وضع بر

1116 11/11/1938 1611 

931  
 کرکوند شهر یاسالم یشورا 1963 سال یمحل عوارض تعرفه 193 فیرد ابطال
 دوم، مواینیچدن، آلوم تیفعال محل و عاتیضا فروش بر عوارض وضع بر یمبن

 درصد1 زانیم به... و ، کارتنیکیپالست
1111 11/11/1938 1618 

939  
 تعرفه خصوص در برازجان شهر یاسالم یشورا مصوبات از یقسمت ابطال

 1931 و 1931، 1936 یسالها به مربوط نگیپارک کسر و حذف عوارض
 برازجان شهر یاسالم یشورا مصوب برازجان یشهردار

1193 6/11/1938 1613 

931  
 هرس عوارض اخذ بر یمبن کالله شهر یاسالم یشورا یها وبهمص ابطال

 1939 یال 1966یسالها در درختان
1196 6/11/1938 1611 

934  
( 16 فیرد) 1931 یال 1963 یسالها از( آن یها تبصره و 94 فیرد) ابطال
 مبلغ درصد دو وضع بر یمبن زدی شهر یاسالم یشورا مصوبات 1939 سال
 یغاتیتبل یآگه انتشار

1193 6/11/1938 1699 

938  
 یشرکتها انهیسال عوارض خصوص در زدی شهر یاسالم یشورا مصوبات ابطال

 1939 یال 1966 یسالها در یاعتبار مؤسسات و بانکها و مهیب
1116 6/11/1938 1693 

933  
 شهر یاسالم یشورا1934 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه( 6-6) بند ابطال
 بام پشت در منصوبه یتابلوها خصوص در اشکذر

1111 6/11/1938 1618 

936  
 یمبن 1934 سال در زدی شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه( 16 6) بند ابطال

 آن از شیب ای استاندارد اندازه در معرف یتابلوها یبرا عوارض وضع بر
1111 ،1119 ،

1111 
6/11/1938 1649 

933  
 یعموم لنق و حمل دفتر رکلیمد 16/16/1939-18666 شماره بخشنامه ابطال

 به فیتکل بر یمبن کشور یهایاریده و ها یشهردار سازمان یشهر کیتراف و
 مسافر نقل و حمل تیریمد سازمان در یمسافر یها انهیپا ادغام شهردارانبه

الی  1111
1111 

14/11/1938 1681 

166  
-ش/9193 شماره به یابالغ T116 شماره کد تعرفه ابطال
 شهر سطح عوارض خصوص در شهر نیشاه یاسالم یشورا 19/11/1936

1186 14/11/1938 1683 

161  
 تعرفه آن تبع و 91/4/1931-136 شماره به یفن تهیکم صورتجلسه 6 بند ابطال
 دفترچه از نصاب حد ریز امالک عرصه افراز و کیتفک عوارض 1-19 شماره

 تاکستان یشهردار 1931 سال عوارض
1183 14/11/1938 1634 

161  

 یشورا 1938 سال عوارض تعرفه دهم فصل 8 بخش 1 تبصره 1 بند ابطال
 کیتفک از یناش افزوده ارزش عوارض خصوص در دشت  نیمشک شهر یاسالم
 انیاع و یاراض

 

1138 11/11/1938 1636 
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 4554..............................................................................................4937سال مشروح آرای      
 1669 11/1/1933 18 یادار عدالت وانید16و1 شعب از صادره آراء در تعارض اعالم  169

161  
 لیاردب یشهردار 1934 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 16 ماده ابطال
 نصاب حد یکسر عوارض خصوص در لیاردب شهر یاسالم یشورا مصوب

 بیتصو خیتار از( عرصه متراژ یکسر) امالک کیتفک
19 11/1/1933 1668 

164  
 یشورا مصوب یشهر و یعموم خدمات سرانه نیتأم عوارض مصوبه ابطال
 بیتصو خیتار از 63/11/1939 -ص/39/4641 شماره به رازیش شهر یاسالم

 1663 11/1/1933 18الی  11

168  
 1934 سال محلی عوارض مصوب تعرفه 3 ماده 14 بند و 18، 6 مواد ابطال
 اردبیل شهر اسالمی شورای مصوب

 1361 11/1/1933 13لی ا 13

163  
 یاسالم یشورا 11/11/1931 مورخ مصوبه تعرفه 16 و 18، 14 مواد ابطال
 نگیپارک یکسر ای حذف عوارض بر یمبن تالش شهر

96 11/1/1933 1313 

166  
 1934 و 1931 ،1939 یسالها عوارض تعرفه دستورالعمل از 11 ماده ابطال
 مرند شهر یاسالم یشورا مصوب

91 11/61/1933 1311 

163  
 عدالت وانید یبدو 96 و یبدو 6 شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم
 شعب تیصالح در هایاریده هیعل اتیشکا به یدگیرس نکهیا بر یمبن یادار
 ستین یادار عدالت وانید

19 16/61/1933 1318 

116  

 اسالمی شورای 1939 سال محلی عوارض دفترچه اول فصل 13 ماده ابطال
 نصاب حد کسری عوارض و عرصه تفکیک عوارض بر بمبن گرگان شهر

 دادرسی آیین و تشکیالت قانون 31 ماده مقررات اجرای در عوارض تفکیک
 1931 سال مصوب اداری عدالت دیوان

49 16/61/1933 1313 

111  
 تحت شیراز شهر اسالمی شورای1/11/1934-34/8383 شماره مصوبه ابطال
 واگذاری استعالم پاسخ صدور خدمات بهای عنوان

41 16/61/1933 1391 

111  
 مصوب انهیم یشهردار 1931 سال بودجه یشنهادیپ واحده ماده 11تبصره ابطال
 کارمزد اخذ و عوارض طیتقس بر یمبن انهیم شهر یاسالم یشورا

44 16/61/1933 1393 

119  
 دیجد شهر 1938 سال خدمات یبها و عوارض ساالنه تعرفه از 16-1 بند ابطال

 نگیپارک حذف عوارض صخصو در هشتگرد
48 16/61/1933 1311 

111  
 خصوص در کاووس گنبد شهر یاسالم یشورا 1934 سال عوارض تعرفه ابطال
 (نگیپارک یکسر) نگیپارک نیتام یکسر از یناش عوارض محاسبه نحوه

43 16/61/1933 1314 

114  
 یسالها در زدی یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه از ییقسمتها ابطال
 خصوص در زدی شهر یاسالم یشورا مصوب 1939 و 1931، 1936، 1963

 نگیپارک کسر ای حذف عوارض
46 16/61/1933 1313 

118  

 و 14/11/1931 مورخ العاده فوق جلسه نیپنجم و یس مصوبات از( 9) بند ابطال
 یشورا مصوب 19/61/1939 مورخ شورا جلسه نیششم و یس( 1) بند ابطال
 یشورا یاعضا ذهاب و ابیا یبرا وجه نییتع بر یمبن محمدشهر شهر یاسالم
 یاسالم

43 16/1/1933 1381 

 1388 16/61/1933 89 سو نیریش یاسالم یشورا13/69/1939 مورخ صورتجلسه ابطال  113

116  
 شعبه و 91 شعبه و صیتشخ اول شعبه از شده صادر آراء در تعارض اعالم
 یادار عدالت وانید 16

131- 134 16/61/1933 1386 

 1331 61/61/1933 134 رین بخش یاسالم یشورا 19/11/1931- 31 شماره مصوبه 18 بند لابطا  113
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 و نیزم) منقول ریغ معامالت بر عوارض عنوان تحت زدی تفت شهرستان
 (ساختمان

116  
 شهر یاسالم یشورا 64/61/1963-186/1131/11611 شماره مصوبه ابطال
 شهر سطح در بمنصو یتابلوها هیکل یبرا عوارض وضع درخصوص تهران
 تهران

133 61/61/1933 1331 

111  

-1، 1-1 یها شماره تعرفه شامل شهریعال یشهردار یدرآمد منابع تعرفه ابطال
 و یمسکون یواحدها یبرا نگیپارک نیتام عوارض وضع بر یمبن) 11-1، 1

 مصوب( یکاربر نییتع بابت ملک افزوده ارزش عوارض وضع) 1-11 و( یتجار
 شهریالع شهر یاسالم یشورا

136 61/61/1933 1336 

111  
 شهر یاسالم یشورا 96/61/1939-ش/11919/39/1 شماره مصوبه ابطال
 یشهردار انیمود شده نکول اسناد هیتاد ریتاخ خسارت اخذ بر یمبن مشهد

161 61/61/1933 1361 

119  
 در درود شهر یاسالم یشورا 13/61/1936-4/136 شماره مصوبه ابطال

 یرکارب رییتغ عوارض خصوص
161 61/61/1933 1361 

111  

 ارزش» خصوص در 11/11/1961-14361/181/186 شماره مصوبه ابطال
 کسر و ساختمان یکاربر رییتغ و یساختمان مازاد تراکم ازیامت یواگذار
 تحت11/61/1968-366/186/14819 شماره به آن یها هیاصالح و «نگیپارک

 به "تراکم زایامت یواگذار ارزش مصوبه یلیتکم هیاصالح» عنوان
 ماده ج بند هیاصالح» عنوان تحت 11/11/1939-91148/1/1619/186شماره
-3333/1694/186شماره به«تراکم ازیامت یواگذار ارزش مصوبه سوم
 ماده لیذ کمی تبصره موضوع( 11) بیضرا هیاصالح» عنوان تحت91/69/1931

 خیتار از"کمترا ازیامت یواگذار ارزش سوم ماده ج بند هیاصالح مصوبه واحده
 بیتصو

169 61/61/1933 1363 

114  
 طرح به مربوط یساختمان و یشهرساز مقررات و ضوابط 16- 1- 11 بند ابطال
 اصفهان شهر یلیتفص طرح یبازنگر

133 11/61/1933 1338 

118  
 1 یخو شهر یاسالم یشورا 18/66/1963-139 شماره مصوبه از 1 بند ابطال
 از کیتفک عوارض اخذ خصوص در یخو شهر یاسالم یشورا مصوبات ابطال
 1939 و 1931 سال در یخو شهر یاراض

961 -969 11/61/1933 1666 

113  

 به راجع چهارم فصل -1 شامل رازیش شهر یاسالم یشورا مصوبات ابطال
 تبصره واحده ماده( یرکاربرییتغ عوارض) یشهر و یعموم خدمات سرانه نیتام
 قالب در یساختمان تخلفات عوارض به راجع دوم فصل 11 ماده -1. 9 و 1 و 1

 -9. 4 بند یها تبصره و مذکور ماده بند 8 هیکل تراکم اضافه و رهیپذ عوارض
 ارزش و منقول ریغ معامالت و یاراض انتقال و نقل عوارض به راجع نهم فصل
 نامه نییآ به راجع پانزدهم فصل -1.  ب و الف یبخشها مواد هیکل یسرقفل
 و« آن بر مشرف اماکن» قسمت: شامل یشهر غاتیتبل یسامانده ییاجرا

 یتهایفعال در معرف یتابلوها» قسمت هیاول گانه سه مواد از 1 ماده در یخصوص
 قسمت هیاول گانه 9 مواد از 1 ماده در یخصوص و یقیحق اشخاص به مربوط

 بخش مواد تمام"هیاول گانه سه مواد از 9 ماده در تیفعال نوع معرف یتابلوها»
 یغاتیتبل یتابلوها بخش مواد تمام ج و الف، ب یقسمتها یغاتیتبل ریغ یتابلوها

 ییاجرا نامه نییآ به راجع پانزدهم فصل از 1-1 و 1-1 مواد یاستثنا به
 1-1 ماده یشهر غاتیتبل یسامانده

963 16/61/1933 1664 
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116  
 کاره مهین یساختمانها پروانه دیتمد عوارض اخذ مصوبه هیاصالح» ابطال
 یاسالم یشورا مصوب"16/11/1961-18431/196/186 شماره به یابالغ
 تهران شهر

966 16/61/1933 1611 

113  
 اراک شهر 1938 سال خدمات بهای و عوارض ساالنه تعرفه از 19 ماده ابطال

 اراک شهر اسالمی شورای مصوب پارکینگ تامین عدم عوارض خصوص در
963 16/61/1933 1691 

196  

 در 1934 سال در زنجان یشهردار یمحل رضعوا تعرفه 11 ماده ابطال
 یمحل عوارض تعرفه 11 ماده و یانیاع کیتفک عوارض وضع خصوص
 یکاربر در واحد اضافه عوارض خصوص در 1938 سال در زنجان یشهردار
 زنجان شهر یاسالم یشورا مصوب یمسکون

916 16/61/1933 1698 

191  
 1938 سال در اراک شهر خدمات یبها و عوارض ساالنه تعرفه 11 ماده ابطال
 اراک شهر یاسالم یشورا مصوب

911 16/61/1933 1611 

191  

 96 ماده الف تبصره و 1939 و 1931 یسالها 91 ماده الف بند تبصره ابطال -1
 از یقسمت ابطال -1 رشت شهر یاسالم یشورا 1931 سال عوارض تعرفه

 بند و 1963 سال 91 ماده ب بند) موضوع رشت شهر یاسالم یشورا مصوبات
 چه معرف یتابلوها عوارض وضع بر یمبن( 1931 و 1936 یسالها 96 ماده ب
 آن بر مازاد و استاندارد حد

911 14/61/1933 1611 

199  
 یشهردار 1931 و 1939 یها سال یمحل عوارض تعرفه از 1 بند 1 بخش ابطال

 زانیم به عوارض وضع درخصوص زدی شهر یاسالم یشورا مصوبات از زدی
 برابر کی از شیب

911 14/61/1933 1616 

191  
 1-8 تعرفه، بند اول فصل از 11-1 بند 1 تبصره و 16-1 بند 9 تبصره ابطال
 به تهران یاستاندار 1934 سال یمحل عوارض تعرفه دستورالعمل ششم فصل
 سیپرد شهر یاسالم یشورا ینیجانش

914 14/61/1933 1644 

194  
، 11 ، ماده13 ، ماده13 ماده 4 و 1، 9 یپروانه، بندها بر عوارض 1 بند ابطال
 1934 سال در یشهردار یدرآمد منابع نیتأم دفترچه 11 ماده و 19 ماده

 یخو شهر یاسالم یشورا مصوب
918 14/61/1933 1646 

198  

 ماده در کیتفک عوارض وضع بر یمبن زیتبر شهر یاسالم یشورا مصوبه ابطال
 یمحل عوارض تعرفه از 11 ماده در نگیپارک یکسر حذف عوارض وضع و 16

 1936 سال یمحل عوارض تعرفه 16 بند ابطال و 36 سال در زیتبر یشهردار
 مین زانیم به یقانون عوارض بر اضافه عوارض وضع و عوارض دیتشد بر یمبن
 رهیغ و شتریب برابر

913 14/1/1933 1683 

193  
 یمحل رضعوا تعرفه از 18 ماده و 19 ماده 9 ، بند16 ، ماده16 ماده 9 بند ابطال
 بیتصو خیتار از زیتبر شهر یاسالم یشورا مصوب زیتبر یشهردار 1938 سال

916 14/1/1933 1661 

196  
 سال عوارض مصوب تعرفه 1 فصل 4 بخش 18 و 14، 11، 19، 9 مواد ابطال
 وضع بر یمبن همدان شهر یاسالم یشورا مصوب همدان یشهردار 1931

 انیاع و عرصه کیتفک بر عوارض
913 14/1/1933 1638 

193  

 محدوده در یمسکون به هایکاربر انواع لیتبد خدمات تعرفه 8 ماده» ابطال
خدمات،  یبها تعرفه مصوبه از «الزم مقررات و ضوابط تیرعا با یشهر خدمات

 مصوب سرخه یشهردار 1934 سال مستغالت و آالت نیماش ها، نرخ نهیهز
 سرخه شهر یاسالم یشورا

913 1/9/1933 1161 

 1168 1/9/1933 949یال 946 به کرج شهر یاسالم یشورا جلسه نیکمی و یس و صدیس مصوبه الابط عدم  116
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 مصوب 11/11/1963-ش/9/4/63/8813 شماره به یابالغ 14/61/1963خیتار
 کرج شهر یاسالم یشورا

111  

 وضع خصوص در همدان استان در دمق شهر اسالمی شورای مصوبات ابطال
 و عمومی خدمات بهای عوارض وضعمالیات،  مشمول درآمد% 1 عوارض

 صدور بانکها، عوارض سالیانه دولتی، عوارض بانکهای افتتاح عمرانی، عوارض
 1966 و 1964 سالهای به مربوط( افتتاح حق) پیشه و کسب پروانه

944 1/9/1933 1113 

111  

 عوارض) یساختمان عوارض -1 1939 سال پروانه ضوابط 13 بند -1 ابطال
 -1 1939 سال یعموم معابر بر مشرف یآمدگ شیپ عوارض -9( تراکم و رهیپذ

 نییتع قانون طرح به ورود و یشهردار قانون 161 ماده 14 یال 9 یبندها
 نگیپارک حذف ای یکسر عوارض -4 یلیتفص طرح سرانه و امالک تیوضع
 (1934 و 1939) عرصه یکاربر رییتغ عوارض -8 1934 و 1939 سال

 1111 6/9/1933 961یال 983

119  

 اسریک شهر یاسالم یشورا یها مصوبه از ییقسمتها ابطال
 طبقات افزوده ارزش یساز آماده خدمات عوارض موضوع 1931و1934یسالها
 نگیپارک حذف عوارض یمسکون نگیپارک حذف عوارض یلیتفص طرح بر مازاد
 خدمات یبها تعرفه عوارض یمسکون یآمدگ شیپ عوارض کیتفک حق یتجار

 ساختمان یمعامالت زشار جدول عنوان با

961 6/9/1933 1194 

111  
 رازیش شهر یاسالم یشورا 11/11/1931-96166شماره مصوبه ابطال

 و نیادیم و معابر سد و تصرف رفع از یناش نهیهز عوارض اخذ درخصوص
 آن یپاکساز

969 6/9/1933 1113 

114  
 رازیش شهر یاسالم یشورا 3/1/1934-ص/34/891 شماره مصوبه ه بند ابطال

 یشوراها و یشهردار کارکنان به گورستان از یا قطعه اختصاص رخصوصد
 قبر و دفن و کفن یها نهیهز هیکل پرداخت از شدن معاف بر یمبن یاسالم

316 13/9/1933 1146 

118  
 و 11/16/1934 مورخ ص/4136/34 شماره مصوبات ابطال

 شهر یاسالم یشورا 14/16/1931-98113 و3/11/1931-س/الف/ش91116
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده یاجرا در زرایش

311 14/9/1933 1144 

113  
 یاجرا در طرقبه شهر یاسالم یشورا19/8/1934-893 شماره مصوبه ابطال

 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات
 1931 سال

311 13/9/1933 1186 

116  
 شهر یلیتفص طرح ونیسیکم 6/11/1964 مورخ صورتجلسه 1 بند ابطال

 مسکن سازمان سیرئ 16/11/1964-164/3/16183 شماره به یابالغ بهارستان
 اصفهان استان[ یشهرساز و راه]  یشهرساز و

311 13/9/1933 1181 

113  
 یعمران، شهرساز یتخصص أتیه 96/16/1938-143 شماره یرأ به اعتراض

 یدارا عدالت وانید اسناد و
314 13/9/1933 1184 

146  
 یعمران، شهرساز یتخصص أتیه 96/16/1938-198 شماره یرأ به اعتراض

 یادار عدالت وانید اسناد و
318 13/9/1933 1188 

141  
 در اصفهان استاندار 1/16/1934-م/19/19/19116 شماره بخشنامه ابطال
 به را یدادگستر یرسم کارشناسان کانون قانون 99 ماده حکم که یقسمت

 است، کرده مترتب یشهردار کارکنان
391 11/1/1933 1183 

141  
 فعاالن تیفعال محل عوارض موضوع 1691 شماره تعرفه ابطال عدم -1

 یاسالم یشورا 1934 سال مصوب یصنف نظام قانون مشمول ریغ یاقتصاد
 1131 11/1/1933 391 الی 399
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 دفترچه از 1691 شماره تعرفه( مهیب دفاتر) 16 فیرد ابطال-1 شهرضا شهر
 ابطال عدم و شهرضا شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال عوارض
 و 1931 و 1939 یسالها عوارض دفترچه از 1696 تعرفه به مربوط یها مصوبه
 شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 و 1931 یسالها 1693 شماره تعرفه

 مشمول ریغ یاقتصاد فعاالن تیفعال محل عوارض تعرفه خصوص در شهرضا
 یصنف نظام قانون

149  
 اطالق بر یمبن یخو شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 18 ماده 1 بند ابطال
 31 ماده مقررات یاجرا در مترمربع 466ریز یاراض کیتفک یبرا عوارض وضع
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون

1111 11/1/1933 1133 

141  
 1961 سال در نیسرع شهر میحر و محدوده به ورود رفهتع 11 ماده 1 بند ابطال
 نیسرع شهر یاسالم یشورا مصوب

1114 13/1/1933 1161 

144  
 مصوب 1/16/1931-ش/9/31/1931 شماره مصوبه واحده ماده 8 بند ابطال
 مشهد شهر یاسالم یشورا

1118 13/1/1933 1163 

148  

 یشورا مصوب 1934 سال در لواسان یشهردار عوارض تعرفه( 3) بند -1 ابطال
 یکاربر لیتبد از حاصل افزوده ارزش عوارض خصوص در لواسان شهر یاسالم

 یشورا مصوب 1934 سال در لواسان یشهردار عوارض تعرفه( 14) بند لیذ -1
 کیتفک از یناش افزوده ارزش عوارض وضع خصوص در لواسان شهر یاسالم

 یشورا مصوب 1934 سال در لواسان یشهردار عوارض تعرفه( 13) بند -9
 یشهر توسعه از حاصل افزوده ارزش عوارض خصوص در لواسان شهر یاسالم

 یشورا مصوب 1934 سال در لواسان یشهردار عوارض تعرفه( 16) بند -1
 هوشمند و منیا شهر خدمات یبها عوارض خصوص در لواسان شهر یاسالم

 (لواسان شهر یاختصاص عوارض)

 یال 1193
1116 

13/1/1933 1134 

143  

 عوارض وضع درخصوص لیاردب یشهردار یمحل عوارض تعرفه 18 بند ابطال
 16 و 13، 19 مواد و 1931 یال 1931 یسالها در نگیپارک یکسر و حذف
 خصوص در 1931 یال 1931 یسالها در لیاردب یشهردار یمحل عوارض تعرفه
 لیاردب شهر یاسالم یشورا مصوبات از نگیپارک یکسر و حذف عوارض اخذ

1191 18/1/1933 1119 

146  
 یعموم خدمات یهایکاربر در ساز و ساخت ضوابط 4 شماره جدول ابطال عدم
 اریشهر یلیتفص طرح از دبستان طرح خصوص در

1183 1/4/1933 1111 

143  

 1939 سال 11، 1931 سال 13، 1931 سال 11، 1936 سال 14 یبندها ابطال
 یمنیا خدمات و یاننش آتش سازمان خدمات یبها تعرفه از 1931 سال 91 و

 از صادره یسوز آتش یها نامه مهیب عوارض خصوص در سمنان یشهردار
 سمنان شهر یاسالم یشورا مصوب مهیب یشرکتها

1136 1/4/1933 1118 

186  

 1934 و 1931، 1939 یسالها یمحل عوارض تعرفه 8 ماده «الف» بند ابطال
 یرکس و نگیپارک عوارض درخصوص شهر یمهد شهر یاسالم یشورا
 وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در نگیپارک

 1931 سال مصوب یادار عدالت

1131 1/4/1933 1113 

181  
 جاریب شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض دفترچه 11 ماده ابطال

 قانون 31 ماده مقررات یاجرا در نگیپارک حذف و کسر عوارض درخصوص
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

1131 1/4/1933 1199 

 1198 1/4/1933 1131 خصوص در نیخم شهر 1938 سال عوارض تعرفه دوم فصل از( 1-1) بند ابطال  181
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 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 شهر یاسالم یشورا مصوب 1938 سال در یتجار تیقابل با یکاربر عوارض
 4 ماده ونیسیکم مصوبه بدون نیمالک از عوارض اخذ درخصوص نیخم

189  
 -41146، 13/16/1961-1691، 18/3/1931-18869 شماره مصوبات ابطال
 سبزوار شهر یاسالم یشورا مصوب 11/11/1931-4311 و 11/6/1931

1963 3/4/1933 1116 

181  

 مصوب 1934 سال در آمل یشهردار یمحل عوارض تعرفه از 191 بند ابطال -1
ان، یاع و عرصه افراز و کیکتف عوارض وضع بر یمبن آمل شهر یاسالم یشورا

 1934 سال در آمل یشهردار یمحل عوارض تعرفه از 191 بند ابطال عدم -1
 افزوده ارزش یبرا عوارض وضع بر یمبن آمل شهر یاسالم یشورا مصوب

 یعال یشورا پنج ماده ونیسیکم میتصم از بعد امالک یکاربر رییتغ از یناش
 رانیا یمعمار و یشهرساز

1966 3/4/1933 1114 

184  
 1931 سال در اراک یشهردار عوارض تعرفه 1 فصل 1 شماره تعرفه ابطال عدم

 در 1938 سال در اراک یشهردار عوارض تعرفه( الف) 14 ماده و 1934 و
 اراک شهر یاسالم یشورا مصوب یتجار تیقابل با یکاربر عوارض خصوص

1963 3/4/1933 1149 

188  

 یبها و یمحل عوارض انواع عرفهت از 18/11/1931-48 شماره مصوبه ابطال
 زانیم به عوارض وضع -1 خصوص در 1934 سال در المیا یشهردار خدمات

 ده و یمانیپ و یامان یقراردادها درصد دو یسوز آتش مهیب حق از درصد 9
 عدم)- 9انتقال،  و نقل و کیتفک عوارض وضع -1، یفن خدمات سهم درصد
 از بعد امالک یکاربر رییتغ از یشنا افزوده ارزش یبرا عوارض وضع( ابطال
 مصوب رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا 4 ماده ونیسیکم میتصم
 المیا شهر یاسالم یشورا

1916 3/4/1933 1143 

183  

 یشهردار بودجه 13 و 18 مواد کرد نهیهز نحوه دستورالعمل 1-9 بند ابطال
 یبانیپشت و عمناب توسعه معاون توسط 8/11/1934-44819 شماره به یابالغ

 یهایاستاندار یعمران امور نیمعاون به کشور یهایاریده و هایشهردار سازمان
 کشور سراسر

1918 18/4/1933 1181 

 1183 18/4/1933 1913 ریام کرد یروستا یاسالم یشورا 16 شماره مصوبه ابطال عدم  186

183  

 اریاد عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 19 ماده اعمال درخواست
 بند ابطال تسری بر یمبن1/9/1938-163الی 168 شماره دادنامه به نسبت

 وضع بر ناظر خمینی امام بندر اسالمی شورای 16/61/1966 -1 شماره مصوبه1
 از صنعتی و مسکونی، خدماتی، تجاری های کاربری با اراضی تفکیک عوارض
 تصویب تاریخ

1/166 18/4/1933 1186 

136  
 شهر یاسالم یشورا 4/11/1934 مورخ جلسه نیششم و یس مصوبه ابطال
 آب قبوض قیطر از وجه اخذ بر یمبن دآبادیابوز

 یال 1913
1991 

19/4/1933 1183 

131  
 یاستاندار یعمران معاون 9/4/1934-34/1/18318 شماره بخشنامه ابطال عدم

 .یاریده فاقد یروستاها به یشهردار نظارت بر یمبن تهران
1991 19/4/1933 1131 

131  

 و 1964 سالهای در اجراء جهت 11/11/1961 34661 شماره های مصوبه ابطال
، 1936 الی 1963 سالهای در اجراء جهت 3/11/1968-ش/1693، 1968
-ش/9166، 1931 الی 1931 سالهای در اجراء جهت 9/11/1936-ش/9193

-ش/1931، 1931 و 1939 سالهای در اجراء جهت 11/11/1931
 شاهین شهر اسالمی شورای مصوب 1934 سال رد اجراء جهت 11/11/1931
 پارکینگ واحد یک حذف عوارض و کسر عوارض خصوص در شهر

1999-1991 19/4/1933 1133 
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139  
 سال در خدمات نهیهز و یمحل عوارض تعرفه 11 ماده( ب) و( الف) بند ابطال
 شهر یهاد شهر یاسالم یشورا مصوب 1966

1994 19/4/1933 1136 

 1138 96/4/1933 1996 گلستان شهر یلیتفص مقررات و ضوابط 13 بند از دوم قسمت ابطال  131

134  
 یاسالم یشورا مصوب 1934 و 1931 سال عوارض تعرفه 93 ماده 9 بند ابطال
 ساختمان پروانه دیتمد عوارض وضع بر یمبن 6161661 کد با همدان شهر

1993-1916 96/4/1933 1133 

 1911 96/4/1933 1996 گلستان شهر یلیتفص قرراتم و ضوابط 13 بند از دوم قسمت ابطال  138

133  
 عوارض وضع بر یمبن 1934 و 1931 سال عوارض تعرفه 93 ماده 9 بند ابطال
 6161661 کد با همدان شهر یاسالم یشورا مصوب ساختمان پروانه دیتمد

19931916 96/4/1933 1911 

136  
 یسالما یشورا 19/8/1963-913 و 16/9/1933-63 شماره مصوبات ابطال
 نودشتیم شهر

1911 96/4/1933 1918 

133  

 تعرفه ابطال و نگیپارک کسر به مربوط یها تبصره و 3 شماره تعرفه ابطال -1
 اشغال سطح و تراکم مازاد و فروش عوارض به مربوط یها تبصره و 13 شماره
 اتیکل 1 بند از یتجار یهایکاربر در ب قسمت ابطال -1 1966 سال به مربوط
 سال به بوطمر ها تعرفه

1933 19/8/1933 1916 

166  
 1938 یال 1939 یسالها خدمات یبها و عوارض یها تعرفه از یمواد ابطال

 بوکان شهر یاسالم یشورا مصوب بوکان یشهردار
1166 19/8/1933 1999 

161  

 درآمدهای از حاصل منابع عنوان تحت 9 شماره جدول از( 3) ردیف ابطال
 و اجزاء و بخش، بند حسب بر مالی و ای یهسرما های دارائی عمومی، واگذاری

-ش/13348/31/1 شماره مصوبه از تردد مجوز جدول 3 و8، 1 بندهای
 مشهد شهر اسالمی شورای 13/11/1931

1161 19/8/1933 1919 

161  
 رباط شهر یاسالم یشورا 18/4/1931-91 شماره صورتجلسه 9 بند ابطال

 میکر
1163 16/8/1933 1913 

169  
 مصوب نیسنگ آالت نیماش و خودروها و دستگاهها تردد تباب عوارض ابطال
 نودشتیم شهرستان یاسالم یشورا

1163 16/8/1933 1946 

161  

 یمدارس، شرکتها سیران، سرویدار، تاکسیتاکس» یانضباط نامه نییآ ابطال
 یحقوق نظارت ونیسیکم جلسه نیپانزدهم مصوب «یشهر درون نقل و حمل
 به شده ، ابالغ16/1/1938 خیرتا به کاشان شهر یاسالم یشورا

 19/1/1938-ک/1463/3 شماره

1111 16/8/1933 1941 

164  
 1/16/1934-14 و 14/6/1934-93 شماره صورتجلسات 9 بند ابطال درخواست
 یوانکیا شهر یاسالم یشورا مصوبات

1441 9/3/1933 1948 

168  
 وبهمص از رشت یشهردار مطالبات طیتقس ییاجرا نامه نییآ( 11) ماده ابطال
 خصوص در رشت شهر یاسالم یشورا مصوب 63/63/1934-188 شماره
 (هیتاد ریتأخ عوارض) یبده طیتقس کارمزد

1486 16/3/1933 1986 

163  
ی اسالم یشورا مصوب خدمات یبها و عوارض یشهر تعرفه 86 ماده ابطال

 وی عموم خدماتی ها نهیهز نیتأم وضع عنوان با1933 سال در سمنان هرش
 عوارض نگیپارک کسر و نیتأم عدم صخصو دری شهر

1481 16/3/1933 1984 

166  

 یمحل عوارض تعرفه 3 ، ماده1939 سال یمحل عوارض تعرفه( 8) ماده ابطال
 عنوان با 1933 سال یمحل عوارض تعرفه 16 ماده و 1938 و 1934 یسالها
 قانون 31 ماده مقررات یاجرا در نگیپارک نیتأم خدمات یبها و نگیپارک حذف
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

1489 16/3/1933 1983 
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163  
 و 13/61/1931-136 و 18/61/1931-133 شماره جلسه مصوبات ابطال
 در کرج شهر یاسالم یشورا مصوب 11/16/1936-36/3169 شماره مصوبه

 نگیپارک کسر عوارض وصول و نییتع خصوص
1486 16/3/1933 1931 

136  
 و ساخت ریتأخ خسارت) پروانه دیتمد عوارض خصوص در 4-1 عرفهت ابطال
 یاجرا در صدرا شهر یاسالم یشورا 1933 سال عوارض تعرفه دفترچه از( ساز
 بیتصو خیتار از یادار عدالت وانید یدادرس نییوآ التیتشک قانون 31 ماده

1896 13/3/1933 1938 

131  
 یشورا3/11/1964 مورخ جلسه نیازدهمی صورتجلسه 11 بند ابطال یتقاضا
 1/1/1931 مورخ صورتجلسه 1 و 1 یبندها و قم استان توسعه و یزیر برنامه
 قم یاستاندار قم شهر یآرامستانها در اموات دفن یبررس

1811 11/3/1933 1933 

 1966 11/3/1933 1814 9/9/1934 مورخ کازرون شهر یلیتفص طرح ونیسیکم صورتجلسه 1 بند ابطال  131

 1931 11/3/1933 1818 رینرماش شهر یاسالم یشورا 11/1/1934-1 شماره بهمصو ابطال  139

131  
 سال در یاسوج شهرداری 11 شماره عوارض تعرفه 8 و1 های  تبصره ابطال
 مذکور تعرفه 4 تبصره ابطال عدم و یاسوج شهر اسالمی شورای مصوب 1931

1816 11/3/1933 1931 

 1936 11/3/1933 1/1441 سبزوار شهر اسالمی ورایش 16/11/1963-1/1681 شماره مصوبه ابطال  134

138  
 در عمل مورد تجاری قابلیت با کاربری عوارض( 1 1) شماره تعرفه ابطال عدم
 خمین شهر اسالمی شورای مصوب 1934 سال

1/1464 11/3/1933 1161 

133  
 جادیا خدمات یبها) 16 و( یانیاع کیتفک یبرا عوارض وضع) 11 مواد ابطال
 در زنجان یشهردار خدمات یبها و یمحل عوارض تعرفه از( نگیپارک واحد هر

 زنجان شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال
919 1/6/1933 1168 

136  
 یشورا سیتاس قانون4 ماده ونیسیکم 964 صورتجلسه 1-4 بند و 1 بند ابطال

 13/61/1961 مصوب یمعمار و یشهرساز یعال
1866-1863 1/6/1933 1119 

133  
 صورتجلسه1 بند و 16/16/1963-63/111 شماره رتجلسهصو 1 بند ابطال
 شهرستان یمرکز بخش یاسالم یشورا مصوب 16/16/1936-36/141 شماره

 یمانکاریپ یقراردادها بر درصد مین عوارض بروضع یمبن کوهرنگ
1311 1/6/1933 1116 

466  
 یاسالم یشورا مصوب 1938 سال در آن 9 و 1 یها تبصره و 16 ماده ابطال
 صدور هنگام در نگیپارک واحد هر جادیا خدمات یبها بر یمبن جانزن شهر
 پروانه

1311 1/6/1933 1196 

461  
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده اعمال درخواست

 و یادار عدالت وانید یعموم أتیه 11/3/1938-1646 شماره یرأ به نسبت
 آن بیتصو نزما به شده باطل دستورالعمل ابطال یتسر

1311 1/6/1933 1198 

461  
 طرح4 ماده 11/11/1936 مورخ ونیسیکم صورتجلسه 13 بند ابطال عدم
 دنارت یروستا یلیتفص طرح خصوص در اصفهان شهر یلیتفص

1336 13/6/1933 1193 

469  
 و چادگان یشهردار نیماب یف 19/3/1964 مورخ نامه تفاهم 1 بند ابطال

 و اختالف حل أتیه 11/6/1936 مورخ میمتص و رود ندهیزا عمران سازمان
 اصفهان استان یاسالم یشوراها اتیشکا به یدگیرس

1333 13/6/1933 1193 

461  
 و 13/6/1931-ش/1/31/11381، 11/8/1966-1161 شماره مصوبات ابطال

 مشهد شهر یاسالم یشورا 1/6/1931-ش/1/31/16496
1363 8/3/1933 1111 

464  
 13/1/1939 مورخ مصوبه از آن لیذ تبصره و 1-1، 1-1 یبندها و 1 بند ابطال

 یشورا 19/16/1939 مورخ مصوبه 8-9 و 4-9، 9-9، 1-9، 1-9 یبندها و
 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال

1336-1363 8/3/1933 1118 
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468  
 اراک شهر یاسالم یشورا 1933 سال یمحل عوارض دفترچه از 1 ماده ابطال

 عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در
 نگیپارک نیتأم عوارض بر یمبن یادار

1331 8/3/1933 1186 

463  
 مصوب 1934 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 1 فصل از 11 فیرد ابطال
 یکاربر رییتغ بابت الوکاله حق خصوص در بندرعباس شهر یاسالم یشورا

1334 8/3/1933 1184 

466  
 شماره مصوبه 1 بند و 11/1/1961-3/48 شماره مصوبه 1 بند ابطال
 نقده شهرستان یاسالم یشورا مصوب91/1/1938

1338 8/3/1933 1183 

463  
 "کاره مهین یساختمانها پروانه دیتمد عوارض اخذ مجوز"مصوبه هیاصالح ابطال

 یشورا جلسه 918 مصوب 19/9/1938-4411/1963/186 شماره به یابالغ
 تهران شهر یاسالم

1333-
1/1444 

8/3/1933 1136 

416  
 شهرستان زباله دفن ابی مکان تهیکم 16/11/1931 مورخ مصوبه ابطال

 چهیچل و پردنجان
1336 8/3/1933 1166 

411  
 یشهرساز و یمعمار معاونت14/11/1934مورخ83163/966 شماره نامه ابطال

 یشهرساز و یمعمار یعال یشورا رخانهیدب و
1616 19/3/1933 1161 

411  

 شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض دفترچه 18 بند 1 تبصره ابطال
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده یاجرا در نکا
 466 تا ینهایزم یاراض کیتفک عوارض اخذ خصوص در بیتصو خیازتار

 نیزم روز یکارشناس متیق ای نیزم درصد 16 زانیم مترمربع، به

1619 16/3/1933 1168 

419  
 یشورا 11/16/1934-161 جلسه مصوبه 1-1 شماره تعرفه 16 ماده ابطال
 قانون 31 ماده یاجرا در هیتأد ریتأخ کارمزد عوارض بر یمبن صدرا شهر یاسالم
 یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

1611 16/3/1933 1166 

411  
 یشورا مصوب خارگ یشهردار 19/11/1931مورخ1161 شماره تعرفه ابطال
سازمانها، ادارات،  قیطر از که یافراد بر عوارض وضع عنوان تحت شهر یماسال

 شود یم گرفته کار به یخدمات یشرکتها
1614 16/3/1933 1131 

414  

 فعاالن تیفعال محل عوارض) 19/11/1931 مورخ 1461 شماره تعرفه ابطال
 و محدوده در واقع یصنعت ای یدیتول( خدمات و کاال کنندگان عرضه و یاقتصاد

 شهر یاسالم یشورا مصوب خارگ یشهردار خصوص در شهر مصوب میحر
 خارگ

1618 16/3/1933 1138 

418  

 حذف عوارض تعرفه خصوص در 18/16/1931-ش/1638 شماره مصوبه ابطال
مختلف،  یهایکاربر در انیاع و یاراض کی، تفکیتجار و یمسکون نگیپارک

 افزوده ارزش ضعوار خصوص در( ب و الف) ی، بندهایساز آماده خدمات
 شماره مصوبه از 6 و1، 9، 1 یبندها و شابورین شهر یاسالم یشورا مصوب
 یهایکاربر در انیاع کیتفک عوارض خصوص در 18/16/1931-ش/1686
 در یواحد تک یساختمانها یبرا مساحت ی، کسریتجار و یمسکون
 هنگام انیاع العرصه سهم یکسر عوارض و یتجار و یمسکون یهایکاربر
 محاسبه امالک، نحوه یبردار بهره رییتغ محاسبه بنا، نحوه احداث پروانه صدور
 شابورین شهر یاسالم یشورا مصوب محدوده به ورود

1613 16/3/1933 1416 

413  
 یسالها در اردکان یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه« 34» بند ابطال
 اردکان یشهردار خدمات یبها و عوارض تعرفه« 81» بند و 1931 یال 1931

 خدمات یبها بر یمبن اردکان شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال در

ی ال 1641
1648 

16/3/1933 1498 
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 موقت نگیپارک

416  
 شهر یلیتفص طرح ونیسیکم صورتجلسه 19 بند اصالح مصوبه ابطال عدم

 91/1/1931 مورخ اصفهان
1686 13/3/1933 1411 

413  
 11/1/1938-ش/1111/38/1 هشمار مصوبه 1 ماده از 1-1 بند ابطال عدم
 مشهد شهر یاسالم یشورا

 یال 1681
1631 

13/3/1933 1418 

416  
-ص/9331/39 و 18/11/1969-الف ش/3116 شماره مصوبات ابطال

 شهر یاسالم یشورا13/1/1933-الف ش/8611 مصوبه ابطال ، عدم3/6/1939
 رازیش

 یال 1631
1631 

13/3/1933 1441 

411  
 19/1/1963-ش/841/9 شماره مصوبه واحده دهما( 1) بند لیذ تبصره ابطال
 مشهد شهر یاسالم یشورا

1666 13/3/1933 1443 

411  

 شهر یاسالم یشورا چهارم دوره 116 شماره جلسه از 1 شماره مصوبه ابطال
 یاسالم یشورا مصوب 1/1/1934 مورخ 1666/11314 شماره به یابالغ اهواز
 ریغ و یحضور حراج) نقولم اموال معامالت بر عوارض بر یمبن اهواز شهر

 و یدولت ادارات و سازمانها( یدولت و یخصوص) شرکتها منقول ریغ و( یحضور
 محدوده در یدولت ریغ و یدولت ینهادها و دولت به وابسته و یعموم موسسات
 اهواز شهر یاستحفاظ

1661-1669 13/3/1933 1481 

419  
 مصوبه موضوع یمددرآ محاسبات ضوابط یساز کپارچهی دفترچه 16 ماده ابطال
 خصوص در مشهد شهر یاسالم یشورا11/11/1931-ش/8611/31/9 شماره
 عرصه افتیدر یازا در یقیتشو تراکم اهداء

1661 13/3/1933 1481 

411  
، 1116، 1113، 1111، 1163، 1166، 1164، 1161 شماره یها تعرفه ابطال
-خ ش/343/1 شماره مصوبه ، از1111، 1116، 1163، 1168، 1198

 خارگ شهر یاسالم یشورا مصوب خارگ یشهردار 19/11/1939

 یال 1631
1638 

1/61/1933 1431 

414  
 تعرفه 3 ماده و 8 ماده از 8 و 4، 9 ، تبصره1 ماده از 3 و 8، 1 یها تبصره ابطال

 ریمال شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال در یمحل عوارض
1319 11/61/1933 1811 

418  
 بند و اریشهر شهر جامع طرح مقررات و ضوابط 1-1-1 بند از 16 تبصره ابطال

 اریشهر یلیتفص طرح مقررات و ضوابط از 1-1-1
1311-1314 11/61/1933 1816 

413  
 شهر یاسالم یشورا مصوب 4/6/1939-ش/181/39/1 شماره مصوبه ابطال
 آباده

1311 11/61/1933 1896 

416  
 1934 سال در دشت نیمشک یشهردار یمحل عوارض تعرفه 19 بند ابطال
 دشت نیمشک شهر یاسالم یشورا مصوب

1311 11/16/1933 1811 

413  

 مصوب 1931 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه دفترچه 11 فیرد 9 بند ابطال
 وضع بر یمبن نکا شهر یاسالم یشورا 19/11/1939 مورخ شماره جلسه

 یقانون مقرر وقت در که ییساختمانها یبرا التفاوت به ما عنوان تحت عوارض
 اند شده احداث پروانه مفاد طبق پروانه در مندرج

1319 11/16/1933 1816 

496  

 مورخ16938 شماره به شورا جلسه نیدوم و شصت و کصدی مصوبه ابطال
، 14/16/1968 مورخ 1131 شماره به شورا جلسه نینهم و ، شصت1/1/1964

 نیپنجاهم و 19/3/1968 مورخ 1166 شماره به شورا جلسه نیسوم و شصت
 شهر یاسالم یشورا مصوبات از 13/3/1968 مورخ1996 شماره به شورا سهجل

 سبزوار

1318 16/16/1933 1841 

 1848 16/16/133 1399 یشورا 1938 سال یمحل عوارض دفترچه از 3 و 3 شماره یها تعرفه ابطال  491



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 31 ماده مقررات یاجرا در بیتصو خیتار از فارس استان گراش شهر یاسالم
 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون

491  

 مترمربع کی رهیپذ برعوارض یمبن کی فصل 9شماره تعرفه از( 4) تبصره ابطال
 عوارض بر یمبن کی فصل 1 شماره تعرفه از( 8) تبصره و یتجار واحد کی از
 یاسالم یشورا مصوب 1934 سال در یتجار واحد چند از مربع متر کی رهیپذ

 اراک شهر

1386 14/16/1933 1831 

 1836 14/16/1933 1381 کشور یها یشهردار 1933سال بودجه بخشنامه 11بند ابطال  499

491  
 تعرفه از 11 ماده و 1931 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه از 11 ماده ابطال

 بر یمبن زدی شهر یاسالم یشورا مصوب 1934 سال خدمات یبها و عوارض
 آن از شیب ای استاندارد اندازه در معرف یتابلوها یبرا عوارض وضع

1389 14/16/1934 1861 

494  
 شهر یاسالم یشورا 13/16/1931 مورخ س الف ش/91681 مصوبه ابطال

 یها خانواده یساختمان پروانه صدور عوارض از فیتخف ای تیمعاف مورد در رازیش
 ثارگرانیا و شهدا، جانبازان، آزادگان

1381 14/16/1933 1863 

498  
 مصوب 1938 سال خدمات یبها و عوارض تعرفه 1 ماده از 1-3ابطال عدم
 تراکم بر مازاد عوارض خصوص در قم شهر یاسالم یشورا

1384 14/16/1933 1839 

493  
 عوارض تعرفه از آن یها تبصره و 3، 8، 4، 1، 9، 1، 1 یبندها و 96 ماده ابطال

 بادآ فاضل شهر یاسالم یشورا مصوب 1938 سال در یشهر خدمات یبها و
1338 1/11/1933 1836 

496  
 سیتاس قانون4 ماده ونیسیکم مصوب 14/4/1938 مورخ مصوبه 1 بند ابطال
 در[ یاریبخت و چهارمحال استان] رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا

 شهر فرخ یلیتفص طرح خصوص
1333 1/11/1933 1361 

493  

 هشمار به رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوبه ابطال -1
-1 سردرود شهر جامع طرح بیتصو خصوص در 966/48936-19/16/1931
 شماره به رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا مصوبه 3 بند ابطال

 سردرود شهر یقانون میحر حذف مورد در 11831/966-11/6/1934

1336 1/11/1933 1364 

416  

 مطب خصوص در شهیپ و کسب عوارض تعرفه دفترچه از 11 بند ابطال
 یبرقرار تعرفه از 43 فیرد 3بند و گرید یپزشک حرف و زشکان، داروخانهپ

 1938 سال مذکور، تعرفه یپزشک مشاغل یبرا موقت نگیپارک انهیسال عوارض
 زدی شهر یاسالم یشورا مصوب

1366 1/11/1933 1319 

411  
 6/11/1931 -ص/4838/31 شماره مصوبه1  تبصره و یاصالح ج 1 بند ابطال

 -ص/4831/34 شماره مصوبه 11 ماده 9 تبصره و تابلو عوارض خصوص در
 رازیش شهر یاسالم یشورا مصوب 11/16/1934

1361 1/11/1933 1316 

411  
 ای و نییتع از یناش افزوده ارزش عوارض 34-118 شماره تعرفه اطالق ابطال

 نیشاه یاسالم یشورا مصوب 1934 سال در یمسکون امالک یکاربر رییتغ
 رصدو خیتار شهر، از

1/1698-
1/1693 

3/11/1933 1316 

 1394 3/11/1933 1669الی1661 مشهد شهر یلیتفص طرح ونیسیکم 11/4/1931 مورخ صورتجلسه 1 بند ابطال  419

411  
 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا 3/11/1931 مورخ مصوبه ابطال عدم
 آباد بیحب شهر جامع طرح مورد در

1691 18/11/1933 1393 

414  
 مصوبه9 و1 یبندها و 3/8/1961مورخ1141/16 شماره مصوبه 1 بند ابطال
 اصفهان شهر یاسالم یشورا مصوبات از 18/8/1963مورخ83643/1/16 شماره

1693 18/11/1933 1314 

 1344 19/11/1933 1618 یاسالم یشورا مصوب 8/3/1931-ش/1889/31/1 شماره مصوبه 4 بند ابطال  418



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 مشهد شهر

413  
 در قم شهر یاسالم یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه 8 و 4 مواد ابطال
 وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در 1933 سال

 یادار عدالت
1111 3/11/1933 1343 

416  

 یشورا 1938 یال 1931 یسالها خدمات یبها و عوارض تعرفه 16 ماده ابطال
 یدادرس نییآ و التیکتش قانون 31 ماده مقررات یاجرا در قم شهر یاسالم

 بر) ناظر و طراح نیمهندس مشاغل عوارض افتیدر بر یمبن یادار عدالت وانید
 مهندسان النظاره حق درآمد بر عوارض و( مترمربع هر اساس

1114 3/11/1933 1386 

413  

 یاسالم یشورا یمحل عوارض دفترچه 11 ماده از 4-11 بند 1 شماره ابطال
 ماده اصالح قانون) عرصه کیتفک ضعوار بر یمبن کاووس گنبد شهر
 قانون 31 ماده یاجرا در مترمربع 466 تا ینهایزم جهت( یشهردار قانون 161
 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک

1191 11/11/1933 1389 

446  
 بر یمبن اسالمشهر شهر یاسالم یشورا یمحل عوارض دفترچه 11 بند ابطال

 نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا عرصهدر کیتفک عوارض
 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید یدادرس

1191 11/11/1933 1384 

441  

 یشورا 1938 سال یمحل عوارض دفترچه 16 شماره تعرفه 1 بخش ابطال
 یاجرا در کنسرت طیبل فروش عوارض وضع بر یمبن گراش شهر یاسالم

 مصوب یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات
 1931 سال

1194 11/11/1933 1333 

 1361 11/11/1933 1198 میکر رباط شهر یلیتفص طرح 81 صفحه 6 بند ابطال  441

449  

 -1، 1934و 1931 یسالها در نگیپارک حذف خصوص در 1 ماده -1 ابطال
، یکاربر رییتغ عوارض خصوص در 1934 سال 19 ماده و 1931 سال 18 ماده
، یمسکون امالک عرصه و یانیاع کیتفک عوارض تعرفه 1 ماده «ه» بند -9

 مصوب 1934 و 1931 یسالها در بالکن و نگیپارک عوارض و یتجار و یادار
 یک وانیا شهر یاسالم یشورا

1144 11/11/1933 1361 

441  
 عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده مقررات اعمال عدم
 یعموم أتیه 96/3/1934-316 شماره یرأ به نسبت یادار

1143 11/11/1933 1331 

444  

 و 1931 یسالها در اراک یشهردار عوارض تعرفه از تذکر 1 بند -1 طالاب
، 1938 سال در اراک یشهردار عوارض تعرفه از تذکر: 1 ماده 9 بند -1، 1934

 کی رهیپذ عوارض عنوان تحت کی فصل( 9) شماره تعرفه( 4) تبصره -9
 1931 یسالها در اراک یشهردار عوارض تعرفه از یتجار واحد کی از مترمربع

 مترمربع کی یتجار رهیپذ عوارض عنوان تحت: 3 ماده( 1) تبصره -1، 1934 و
 مصوب 1938 سال در اراک یشهردار عوارض تعرفه از یتجار واحد کی از

 اراک شهر یاسالم یشورا

1146 11/11/1933 1331 

448  

 1933 سال یمحل عوارض دفترچه( 361661-3161) کد و 16 بند ابطال
 محدوده به امالک ورود عوارض وضع بر یمبن اسالمشهر شهر یاسالم یشورا
 و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا مصوبهدر مقرردر زانیم به یقانون

 بیتصو خیتار از یادار عدالت وانید یدادرس نییآ

1143 11/11/1933 1669 

443  
 تربت شهر یاسالم یشورا مصوب 14/1/1931-916 شماره مصوبه 1بند ابطال
 یشهر خدمات عنوان به کیتفک با رابطه در ژهیو ضوابط بر یمبن بر یمبن جام

1186 11/11/1933 1611 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 زانیم به یلیتفص و جامع طرح با مطابق یعموم شوارع و معابر کسر از پس
 یشهردار به یواگذار جهت خود نیزم از% 16

 3549...............................................................................................4935مشروح آرای سال          

446  

 دستورالعمل» خصوص در 13/11/1934-43316 شماره یها بخشنامه( 1 ابطال
 96/16/1938-13333 شماره و «هایشهردار یقرارداد کارکنان تیوضع لیتبد
-368316 شماره یها بخشنامه( 1 کشور یهایاریده و هایشهردار سازمان سیرئ
 یاستخدام و یادار امور سازمان سیرئ 3/3/1938-1411364 و 8/11/1934

 کشور

 1614 13/1/1936 31 یال63

443  
 مورخ آن( 1) تبصره و زنجان شهر دنظریتجد یلیتفص طرح اول فراز ابطال

 یعال یشورا سیتاس قانون 4 هماد موضوع ونیسیکم مصوب 1/16/1984
 زنجان استان در مستقر رانیا یمعمار و یشهرساز

34 9/1/1936 1611 

486  

 سیرئ نیب منعقده 16/1/1934 مورخ صورتجلسه «الف» قسمت از 1 بند ابطال
-یشهرساز و راه وزارت ساختمان و مسکن معاون-تهران شهر یاسالم یشورا
 یاستاندار یعمران معاون-یا رفهح یها تشکل و یمهندس یسازمانها رکلیمد

 و راه رکلیمد-تهران استان ساختمان یمهندس نظام سازمان سیرئ-تهران
 تهران یشهردار یمعمار و یشهرساز معاون-تهران استان یشهرساز

36 9/1/1936 1618 

481  

 1931 یسالها در شهر کمال شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 9 بند 1 ابطال
 یشورا عوارض تعرفه 4 بند 1تراکم،  بر مازاد عوارض خصوص در1934 و

 حذف عوارض خصوص در1934 و 1931 یسالها در شهر کمال شهر یاسالم
 یسالها در شهر کمال شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 3 بند 9نگ، یپارک

 یهایکاربر در یانیاع و عرصه کیتفک عوارض خصوص در 1934 و 1931
 در شهر کمال شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 11 بند( ب) فیرد 1مختلف، 

 11 بند( 1/11) و( د) فیرد 4ساختمان،  یابقا عوارض خصوص در 1931سال
 در 1934 و 1931 یسالها در شهر کمال شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه

 شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 19 بند 8ساختمان،  یابقا عوارض خصوص
 النظاره حق عوارض خصوص در 1934 و 1931 یسالها در شهر کمال
 در شهر کمال شهر یاسالم یشورا عوارض تعرفه 18 بند 3ناظر،  نیمهندس
 شهر یاسالم یشورا سبز یفضا عوارض خصوص در 1934 و 1931 یسالها
 .شهر کمال

161 9/1/1936 1694 

481  

 عوارض خصوص در صدرا شهر یاسالم یشورا( 11-1) شماره تعرفه( 1 ابطال
 هر یازا به شده رها و متروکه ای و یخاک بالاستفاده امالک و یاراض انهیسال

 در صدرا شهر یاسالم یشورا( 13-1) شماره تعرفه 1 فیرد( 1. مترمربع
( 9. پرورش و آموزش سهم و شده رها یشهر، اراض سطح عوارض خصوص

 از حاصل عوارض خصوص در صدرا شهر یاسالم یشورا( 8-9) شماره تعرفه
-1) شماره تعرفه( 1 یعموم معبر سد و یساختمان تخلفات لیوسا یآور جمع
 موقت یبردار بهره انهیسال عوارض خصوص در صدرا شهر یاسالم یشورا( 13
 یشنهادیپ عوارض تعرفه از 11/16/1934-161 شماره مصوبه از ساختمانها از

 صدرا شهر یاسالم یشورا 1938 سال

 1641 9/1/1936 164 یال 169

489  
 اهواز شهر یاسالم یشورا جلسه نیدوم و نود 8/8/1933 خمور مصوبه ابطال
 8/3/1933-1636 شماره به یابالغ

148 16/1/1936 1643 
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 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 1681 16/1/1936 143 18/8/1931 مورخ کرج شهر یاسالم یشورا یداخل نامه نییآ ابطال  481

 1688 16/1/1936 143 مرند شهر یاسالم یشورا 1966 سال یمحل عوارض تعرفه 11 ماده ابطال  484

488  
 خدمات سهم خصوص در صدرا شهر یاسالم یشورا( 4-9) شماره تعرفه ابطال
-161 شماره مصوبه از هایشهردار قانون 161 ماده اصالح قانون مشمول یاراض
 .صدرا شهر یاسالم یشورا 1938 سال یشنهادیپ عوارض تعرفه 11/16/1934

186 16/1/1936 1631 

483  
 یشورا 1938 سال خدمات یبها و ضعوار دفترچه 1 شماره تعرفه ابطال
 یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده مقررات یاجرا در گراش شهر یاسالم

 بیتصو خیتار از 1931 سال مصوب یادار عدالت وانید
181 16/1/1936 1633 

486  
 امور یهماهنگ معاونت 11/8/1938-14166/1/68 شماره بخشنامه ابطال عدم
 مازندران یاستاندار یعمران

163 13/1/1936 1664 

483  
 شهر یاسالم یشورا 1938 سال عوارض تعرفه از 16 شماره تعرفه 8 بند ابطال
 آن توسعه و سبز یفضا عوارض بر یمبن گراش

166 13/1/1936 1663 

436  
 شهر یاسالم یشورا 1931 سال یمحل عوارض 6613 شماره کد تعرفه ابطال
 نگیپارک کسر و حذف عوارض عنوان تحت اسدآباد

163 13/1/1936 1639 

431  
 سال خدمات یبها و عوارض دفترچه 6161668-1168 کد 14 فیرد ابطال
 تیمالک رییتغ از یناش خدمات یبها بر یمبن 1933

136 13/1/1936 1638 

431  
 فصل از 16 ماده 8 تا 1 یبندها و 16 ماده لیذ 1 و 9 و 1 یها فیرد ابطال
 زدی شهر یماسال یشورا 1933 سال عوارض تعرفه دفترچه سوم

111 11/1/1936 1366 

439  

-1443/18 شماره جلسه مصوبه از 3 ماده 1 و 1 یها تبصره و 1 بند ابطال
-99/11138 شماره نامه موضوع آمل شهر یاسالم یشورا 18/9/1931
 ضوابط و مقررات عنوان تحت اعتراض بر یمبن آمل شهر یشهردار 4/9/1931

 (یکاربر معرف) ینفص و یطیمح غاتیتبل یتابلوها نصب ییاجرا

161 11/1/1936 1319 

431  
 به نسبت یادار عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 31 ماده اعمال
 یادار عدالت وانید یعموم أتیه معارض آراء

 1318 11/1/1936 161 یال 161

434  
 عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده مقررات اعمال درخواست

 ابطال یتسر و یعموم أتیه 16/3/1938-344 شماره یرأ به نسبت یادار
 آن بیتصو زمان به شده ابطال مصوبه

1/344 11/1/1936 1311 

438  
 رهیمد أتیه 14/1/1933 مورخ جلسه صورت نیهشتم و چهل و پانصد ابطال

 یسار یشهردار( ع) رضا بهشت سازمان
168 91/1/1936 1319 

433  
 مشهد شهر یاسالم یشورا 6/9/1933-ش/9366/33/4 شماره مصوبه ابطال
 مقدس

163 91/1/1936 1318 

436  
 شهر یاسالم یشورا 1938 سال بودجه ییاجرا دستورالعمل 13 بند ابطال
 یشهردار در متشکله یونهایسیکم یاعضا الجلسه حق عنوان تحت نیورام

963 3/9/1936 1381 

433  

 مورخ یرسم جلسه 116 مصوبه واحده ماده «ب» بخش 1 بند ابطال
-16331/1161/186 شماره به یابالغ تهران شهر یاسالم یشورا 11/8/1931
 ریغ یواحدها پسماند خصوص در تهران شهر یاسالم یشورا 8/6/1931

 یمسکون

911-911 3/9/1936 1394 

466  
 قانون 4 ماده موضوع ونیسیکم 19/1/1938 مورخ صورتجلسه 8 بند ابطال
 در زیتبر شهر در مستقر رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتاس

 یتجار یساختمان پروانه انیمتقاض یبرا ملک ینینش عقب زانیم خصوص
468 11/9/1936 1311 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

461  
 وانیمر شهر 4 ماده موضوع ونیسیکم 4/6/1969 مورخ مصوبه 1 بند ابطال

 کردستان استان یشهرساز و مسکن سازمان
466 11/9/1936 1314 

 1313 11/9/1936 463 9/3/1963 مورخ در نیقزو شهر یلیتفص طرح ونیسیکم صورتجلسه ابطال  461

469  
 مصوب 1931 سال در یشهردار عوارض تعرفه از 1 و 3، 1 یها تبصره ابطال
 برابر دو زانیم به عوارض وضع بر یمبن آزادشهر شهر یاسالم یشورا

436 11/9/1936 1313 

 1341 16/9/1936 461 همدان شهر یلیتفص طرح ونیسیکم 3/1/1931 مورخ صورتجلسه 1 بند ابطال  461

464  

 یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض تعرفه از 11 فیرد جدول -1ابطال
 از 11 فیرد جدول -1 عرصه کیتفک عوارض خصوص در اسالمشهر شهر
 خصوص در اسالمشهر شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض تعرفه
 یشورا 1939 لسا یمحل عوارض تعرفه 14 فیرد جدول -9 یانیاع کیتفک

 از ناظر نیمهندس النظاره حق عوارض خصوص در اسالمشهر شهر یاسالم
 اسالمشهر شهر یاسالم یشورا مصوبات

461 16/9/1936 1341 

468  

 شهر یاسالم یشورا 1934 سال یمحل عوارض تعرفه دفترچه 89 ماده ابطال
 در طرح از قبل آن از یبخش اخذ و یکاربر رییتغ عوارض وضع بر یمبن همدان

 اخذ و رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتاس قانون 5 ماده ونیسیکم
 یمتقاض از تعهد

439 11/1/1936 1343 

463  
 عدالت وانید یدادرس نییآ و التیتشک قانون 19 ماده مقررات اعمال درخواست

 و یعموم أتیه 6/16/1939-1394 یال 1861 شماره یرأ به نسبت یادار
 آن بیتصو زمان به شده طالاب مصوبه ابطال یتسر

864 11/1/1936 1388 

466  
 شهر یاسالم یشورا 19/6/1938-81 شماره جلسه صورت ریاخ قسمت ابطال
 همدان

349 16/1/1936 1386 

463  
 مصوب همدان یشهردار 1938 سال یمحل عوارض تعرفه 96 ماده ابطال
 سند دفاق امالک در یساختمان مجوز صدور بر یمبن همدان شهر یاسالم یشورا
 یتوانمندساز ستاد مصوب مناطق در یرسم

348 16/1/1936 1331 

 1338 14/1/1936 331 (هیرو وحدت یرا) یادار عدالت وانید شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم  436

431  
 سال عوارض تعرفه از 34-869 و 34-861، 34-861 یها شماره تعرفه ابطال
 شهر نیشاه شهر یاسالم یشورا 1934

336 14/1/1936 1366 

431  

 یاسالم یشورا 1934 سال یمحل عوارض تعرفه 11 ماده الف بند( 1 ابطال
 تعرفه 16 ماده( 1 توقفگاه بدون ساختمان ابقاء عوارض خصوص در باسمنج شهر

 عوارض خصوص در باسمنج شهر یاسالم یشورا 1934 سال یمحل عوارض
 و یاراض کی، تفکیومعم سرانه و یکاربر رییتغ( یشهردار سهم) افزوده ارزش
 شهر یاسالم یشورا 1934 سال یمحل عوارض تعرفه 11 ماده الف بند( 9 افراز

امالک، مستغالت،  مورد در مالک نام رییتغ عوارض خصوص در باسمنج
 مستحدثات

694 14/1/1936 1363 

439  
 شهر یاسالم یشورا 1/1/1933 مورخ جلسه نیچهارم و هفتاد مصوبه ابطال
 نیتأم عنوان تحت انتقال و نقل استعالم خدمات یهاب بر یمبن گرگان

 معابر توسعه و اصالح و ، احداثیشهر یهایازمندین
611 1/4/1936 1333 

431  
 دامغان شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض تعرفه 3 ماده( 1 ابطال

 عوارض تعرفه 14 ماده( 1 نگیپارک یکسر ای و حذف عوارض خصوص در
 عوارض محاسبه خصوص در دامغان شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل

611 1/4/1936 9661 



 فهرست مطالب
 صفحه تاریخ دادنامه  شماره موضوع ردیف

 کیتفک خدمات نرخ و... و یصنعت -یادار -یتجار -یمسکون یاراض کیتفک
 دامغان شهر یاسالم یشورا 1939 سال یمحل عوارض تعرفه 11 ماده( 9 یانیاع
 انیمود یبده طیتقس قبال در یشهردار خدمات یبها خصوص در

 9611 1/4/1936 619 مردم از یشهردار مأخوذه یرسم و یعاد تتعهدا ابطال  434

438  
 96/11/1931-ص/96436/31 و 18/11/1931-98146 شماره مصوبات ابطال

 مهیب حق عوارض درصد 9 اخذ بر یرازمبنیش شهر یاسالم یشورا سیرئ
 مهیبهای  یندگینما و شرکتها از قیحر انواع به مربوط یافتیدر

666 1/4/1936 9611 

433  
 خصوص در شهرکرد یاسالم یشورا 11/16/1963-148 شماره مصوبه بطالا

 ساختمان ناظر نیمهندس النظاره حق عوارض
368 6/4/1936 9616 

436  
 در گرگان شهر یاسالم یشورا11/11/1934-9/4363/34 شماره مصوبه ابطال

 یهایکاربر لیتبد و شهر یعموم خدماتهای  سرانه نیتام عوارض اخذ خصوص
 یاختصاص به یعموم

319 6/4/1936 9611 

433  
 بـر یرامسرمبن شهر یاسالم یشورا 16/11/1966-181 شماره مصوبه ابطال
 شناور تراکم با یساختمان پروانه صـدور

311 6/4/1936 9691 

866  
( خدمات یبها و عوارض) یشهر مقررات و ضوابط مجموعه چهارم فصل ابطال
 سرانه نهیهز نیتام یبرا عوارض وضع بر یرازمبنیش شهر یاسالم یشورا

 یعموم خدمات
313 14/4/1936 9691 

861  
 شماره جلسه دوم مصوبه و 3/6/1936-131 شماره جلسه سوم مصوبه ابطال
 نطنز شهر یاسالم یشورا 11/3/1931 مورخ چهارم

399 14/4/1936 9611 

861  
-6134/166/1 شماره حهیال 19 جلسه از 4 شماره مصوبه ابطال
 ادارات از خدمات یبها اخذ عنوان تحت اهواز شهر یاسالم یشورا11/3/1931
 (ستندین صنوف قالب در که) یصنعت یواحدها و شرکتها و سازمانها به

391 14/4/1936 9619 

869  
 یاسالم یشورا 1938 سال یمحل خدمات یبها و عوارض تعرفه 11 ماده ابطال
 یابه و عوارض تعرفه 11 ماده و ساختمان یابقا عوارض بر یمبن اهر شهر

 اهر شهر یاسالم یشورا 1933 سال یمحل خدمات
398 14/4/1936 9641 

861  
 و متفرقه عوارض خصوص در تهران یشهردار اقدامات و عملکرد به اعتراض

 مذکور مبالغ اخذ و شیف صدور از یریجلوگ
393 14/4/1936 9643 

864  
 و محدوده در 16/1/1988-13166 شماره صیتشخ یآگه از یبخش ابطال
 مازوچال یروستا یهاد طرح و یمسکون بافت میحر

316 14/4/1936 9686 

868  
 یفضا گسترش و حفظ قانون اصالح ییاجرا نامه نییآ 4 ماده 1 تبصره ابطال
 استانها یعال یشورا 14/1/1963 مصوب شهرها در سبز

1613 11/4/1936 9681 

863  
 و 19/11/1939-1193/1، 96/16/1931-1699/9 شماره مصوبات ابطال
 دانیم بر عوارض خصوص در هیاقبال شهر یاسالم یشورا 1131/1-4/3/1931
 دواب

1696 11/4/1936 9688 

866  
 یشورا 1934 سال یمحل عوارض تعرفه 14 ماده 9 تبصره و 1 بند ابطال
 زیتبر شهر یاسالم

1641 4/8/1936 9683 

863  
 یواحدها یبرا نگیپارک کسر و حذف عوارض 11-1 شماره تعرفه ابطال
 یشورا خدمات یبها و عوارض تعرفه دفترچه از رهیغ و ی، اداری، تجاریمسکون
 1936 سال الشتردر شهر یاسالم

1119 4/8/1936 9639 

 9634 4/8/1936 1649، 11/6/1931-1361/31، 11/1/1933-1639 شماره مصوبات ابطال  816
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1148/31- 19/11/1931 ،1661/39-96/9/1939 ،1136/39-13/3/1939 ،
 شهر یاسالم یشورا 1319/31-11/4/1931، 9/11/1939–9816/39
 ونهایسیکم و ها تهیکم اعضا الزحمه حق ای الجلسه حق پرداخت بر یمبن مبارکه

811  

 شهر یاسالم یشورا 14/1/1939-ش/9334/39/1 شماره مصوبه 9 بند ابطال
 11/1/1961-119/69، 11/1/1931-ش/4934/31/1 شماره مصوبات و مشهد
 و حقوق فیتخف و یبخشودگ تیممنوع بر ینمب مشهد شهر یاسالم یشورا

 شهر یاسالم یشورا توسط یشهردار عوارض

1634 11/8/1936 9661 

811  
 از 1/6/1931-93 و 14/3/1931-98 شماره صورتجلسات 1 تبصره ابطال

 ساختمان یمعامالت ارزش بیتصو بر یمبن اسوجی شهر یاسالم یشورا مصوبات
 قبل یسالها به یدرصد صورت به آن یتسر و 1931 سال در

1963 18/8/1936 9668 

819  
 ییانشا( 1) تبصره و( ب) قسمت عوارض تعرفه جدول 8 و 4 بند ابطال عدم

 سال در زیتبر یشهردار یمحل عوارض تعرفه 91 ماده( 91 ماده ب قسمت)
 یاسالم یشوراها یتخصص أتیه یرا دییتا-1931

1966 18/8/1936 9663 

811  

 سال تعرفه 16 ماده از( ت) ، بند1939 سال فهتعر 16 ماده از( ت) بند ابطال
 16 ماده از 1/الف فیرد و 1938 سال تعرفه 13 ماده از 9/الف فی، رد1934
 عوارض خصوص در گرمسار شهر یاسالم یشورا مصوبات از 1933 سال تعرفه
 امالک یکاربر رییتغ درخواست از یناش افزوده ارزش

1963 18/8/1936 9631 

814  
 ماده در مندرج شروط با یکاربر رییتغ از یناش افزوده ارزش یبرا عوارض ابطال
 انهیم شهر یاسالم یشورا مصوب 1931 سال یمحل عوارض تعرفه 11

1916 18/8/1936 9636 

818  
 1931 سال یمحل عوارض تعرفه از 18 ماده اطالق ابطال و 11 ماده ابطال
 بیتصو خیتار از ریمال شهر یاسالم یشورا

1914 18/8/1936 9161 

813  

 یاسالم یشورا مصوب نکا یشهردار 1933 سال عوارض تعرفه 11 ماده ابطال
 مصوب بومهن یشهردار 1938 سال عوارض تعرفه 4 ماده 1 نکا، تبصره شهر
 یشهردار 1938 سال عوارض تعرفه 3 بومهن، ماده شهر یاسالم یشورا
 سال عوارض تعرفه 1-11 ار، بندیشهر شهر یاسالم یشورا مصوب اریشهر

 یشورا مصوب چالوس یشهردار 1933 سال عوارض تعرفه 1-11 بند و 1938
 تعرفه 1-1 بند و 1938 سال عوارض تعرفه 11-1 چالوس، بند شهر یاسالم

 صدرا، بند شهر یاسالم یشورا مصوب صدرا یشهردار 1933 سال عوارض
 یاسالم یشورا مصوب رجندیب یشهردار 1933 سال عوارض تعرفه الف 11-1
 مصوب قـائن یشهردار 1933 سال عـوارض تعرفه 1-11 جنـد، بنـدریب شهر
 لیاردب شهر یلیتفص طرح 4-1-1-9 بند 9 تبصره و قائن شهر یاسالم یشـورا

 رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتاس قانون 4 ماده ونیسیکم موضوع
 نگیپارک یکسر ای حذف عوارض عنوان تحت لیاردب شهر در مستقر

 یال 1918
1919 

18/8/1936 9116 

816  
 یمحل عوارض تعرفه 91 ماده ب قسمت عوارض تعرفه جدول 4 بند ابطال عدم

 1938 و 1934 یسالها در زیتبر یشهردار
الی 1911

1918 
18/8/1936 9114 


