
فصل اول :عوارض برساختمان و اراضی
11ص،روکشبهاءخدمات ترمیم آسفالت1صعوارض سطح زیربنا 

12صهزینه تنظیف 2صعوارض پذیره 
خسارت تاخیر حفاري 5صعوارض اضافه تراکم 

100عوارض ابقاءبنا ناشی از آراءکمیسیون ماده 
12ص
12ص

13صارزش معامالتی 5صعوارض تفکیک 
14صبرون سپاري خدمات شهرداري5صعوارض بالکن در معبر 

14صهزینه تجدید نظرخواهی آراءکمیسیونها6صاشغال معابر 
14صحداکثرمدت اعتبارپروانه ساختمانی 6صتسطیح معابر 

14صشرایط تمدید پروانه ساختمانی6ص174موضوع بند ب ماده عوارض تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهري
15صشرایط اخذ پایان کار ساختمانی7صعوارض برارزش افزوده ملک 

16صعوارض عدم حفاظ وایمن سازي محوطه ساختمانی دردست احداث7صعوارض تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهري 

16صمل نخاله هاي ساختمانی عوارض ح8صعوارض نورگیري از فضاي سبز یامعابر

16صحق الزحمه کارشناسی8صعوارض خدمات آتش نشانی 
فصل دوم : عوارض حرف و مشاغل8صعوارض خدمات فضاي سبز 

17صمشاغل  درعملکردهاي مختلف 8صسپرده دریافتی از متقاضیان پروانه ساختمانی 
18صحق اشتراك مشاغل 8صعوارض دیوارکشی 

18صعوارض شرکتهاي غواصی 9صعوارض تعمیرات جزئی واحدهاي مسکونی 
18صو نرده مستعمل وامثال آنوپنجرهوشندگان درب فر9صعوارض تعمیرات جزئی واحدهاي تجاري و سایر کاربریها

19صعوارض انبار کاالي بازرگانی 9صم سازي ومقا
19صعوارض بلیط سینما 9صکسري سرانه فضاي باز 

19صعوارض حق الثبت اسناد رسمی 10صعوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربري 
19صعوارض نصب تابلو 11صعوارض قطع درخت



19صعوارض خدمات شهري اتباع بیگانه 
55صعوارض سالیانه موتور سیکلت 19صعوارض کرایه دهندگان داربست فلزي 

خدمات شهريعوارض: 3فصل 
20صبهاي خدمات عمومی

55صعوارض شماره گذاري وانت .....

عوارض مشاغل مزاحم و آالینده زیست محیطی 
55ماده 20شهري بند 

55صو...عوارض سالیانه وانت 20ص

هزینه کارشناسی مشاغل مزاحم آالینده زیست 
محیطی شهري 

55صعوارض سالیانه ماشینهاي سنگین23ص

هزینه فک پلمپ مشاغل مزاحم آالینده زیست 
محیطی شهري

56صسازمان فرهنگی و ورزشی 23ص

56صآتش نشانی و خدمات ایمنی سازمان بهاءخدمات 24صبهاي خدمات مدیریت پسماند 
سیما،منظر و فضاي سبز عوارض خدمات سازمان 

شهري 
آرامستان متوفیات سازمان بهاءخدمات 34ص

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات
57ص
58ص

60صهزینه جبران خسارت تخلفات شهري 38صساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي 
63صآیین نامه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آن 42صسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

51صعوارض بار ترافیکی 
53صگانه13عوارض سالیانه شناورهاي 

53صهزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافري
53صهزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان مسافري

53صهزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باري 
53صهزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان باري 
54صعوارض سالیانه حرف و مشاغل ( سیار )

54صعوارض شماره گذاري موتورسیکلت


