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رئيس مجلس شوراي  ٣١/٣/١٣٩١هـ/ب ـ ١٥٠٧٤استناد کرده، به موجب نظريه شماره 
مذکور  ه استداللاالثر شده است. ثالثاً: با توجه ب اسالمي مورد ايراد قانوني قرار گرفته و ملغي

و  ٢١٦٤وحدت رويه اخير هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي  در
مبني بر عدم جواز تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي به قراردادي در  ٢١/١٢/١٣٩٧ـ ٢١٦٣

به رد شکايت به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات رأي  دستگاه اجرايي،
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  ٨٩و ماده  ١٢ماده  ٢ه استناد بند برأي  است. اين

براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري  ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 
  االتباع است. الزممربوط در موارد مشابه 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي          

  ٢٢/٧/١٣٩٨    ٩٦٠٠٨٨٢رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠١٠١ دادنامههيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره رأي  يك نسخه از

  گردد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ٣/٢/١٣٩٨مورخ 
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  ٩٦/٨٨٢رونده: پ شماره       ١٠١ ماره دادنامه:ش       ۳/۲/۱۳۹۸ خ دادنامه:تاري
  يان عدالت ادارويد يأت عموميه مرجع رسيدگي:

  ينيبرومند حس يبا وکالت آقا يپنجک يديجمش يمحمدعل يآقا ي:شاك
شهر  ياسالم يتعرفه عوارض شورا ٣) بند ١ابطال  موضوع شکايت و خواسته:

  در خصوص عوارض مازاد بر تراکم١٣٩٥و  ١٣٩١ يکمال شهر در سالها
 ١٣٩٥و  ١٣٩١ يشهر کمال شهر در سالها ياسالم يتعرفه عوارض شورا ٥) بند ٢

  نگ يدر خصوص عوارض حذف پارک
 ١٣٩٥و  ١٣٩١ يشهر کمال شهر در سالها ياسالم يتعرفه عوارض شورا ٧) بند ٣

  مختلف  يهايدر کاربر يانيک عرصه و اعيدر خصوص عوارض تفک
شهر کمال شهر در سال   ياسالم يتعرفه عوارض شورا ١٢ف (ب) بند ي) رد٤
  مان ساخت يدر خصوص عوارض ابقا ١٣٩١
شهر کمال شهر در  ياسالم يتعرفه عوارض شورا ١٢) بند ١/١٢ف (د) و (ي) رد٥
  ساختمان  يدر خصوص عوارض ابقا ١٣٩٥و  ١٣٩١ يسالها

و  ١٣٩١ يشهر کمال شهر در سالها ياسالم يتعرفه عوارض شورا ١٣) بند ٦
  ن ناظريمهندس النظاره حقدر خصوص عوارض  ١٣٩٥
و  ١٣٩١ يشهر کمال شهر در سالها ياسالم يتعرفه عوارض شورا ١٦) بند ٧
  شهر کمال شهر  ياسالم يسبز شورا يدر خصوص عوارض فضا ١٣٩٥

به موجب  يديجمش يمحمدعل يبه وکالت از آقا ينيبرومند حس يآقا گردش کار:
 يشورا ١٣٩٥و  ١٣٩١ يرا از تعرفه عوارض سالها الذکر فوق هاي ابطال تعرفه يدادخواست

  ن خواسته اعالم کرده است که:ييشهر را خواستار شده و در جهت تب شهر کمال ياسالم
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  کميسالم عل
، ٤٩٥٢٦، ٤٥٢٣٩فروش شماره  هاي نجانب به موجب وکالتنامهياحتراماً موکل ا

 ١٣٧ ين از پالک ثبتيک قطعه زميدانگ  ٦د يمبادرت به خر ٢٤٦٠٠، ٢٠٢٩٩، ٢١٥٨١
خ يد و در تارينما مي واقع در کمال شهر کرج ٣٨٥قطعه  يفرع ١١١٢از  ياصل
 ٤٦١/٢٠/٩٣و از طريق وکالتهاي فوق مبادرت به اخذ پروانه ساختماني شماره  ١٩/١/١٣٩٣

 مطرح و به موجب ١٠٠نموده و نهايتاً به علت تخلفات ساختماني موضوع در کميسيون ماده 
ون تومان يليم ٧١٥به پرداخت مبلغ  ٢٧/٢/١٣٩٤دنظر مورخ يون تجديسيکم يقطعرأي 

به عنوان  يواحـد درآمد شهردار ياز سـو ٣١/٤/١٣٩٤خ يمحکوم و متعاقباً و در تار
مه يد عالوه بر پرداخت جريبا مي گردد که موکل مي ميتنظ يون برگيسيعوارض بعد از کم

ون يسيمگر به عنوان عوارض بعد از کيون تومان ديليم ١٨٥ک به يحدوداً نزد يفوق مبلغ
سبز و  يفضا النظاره حق، يش آمدگيک، بالکن و پيره، تفکي، پذي، تجارياعم از مسکون

  ه قسمت اول:ييد. شرح شکوايساختمان پرداخت نما يمنيا
د در خصوص يهمان گونه که مستحضر يوان عدالت اداريد يأت عموميقضات ه

 يمني، ايو شهرسـاز يل فنر با اصويو انجام اقدامات خالف پـروانه، مغا يتخلفات ساختمان
ا يمه يبه اخذ جررأي  ديبا مي مشخص و يقانون شهردار ١٠٠ف در مـاده يتکل يو بهداشت

 دنظر) داده شود امايو تجد ي(بدو ١٠٠ون ماده يسياعاده به وضع سابق آن هم توسط کم

م، يکه مالک عالوه بر پرداخت جراايم  ن موضوع بودهير شاهد ايانه در چند سال اخمتأسف
شهر ملزم به پرداخت عوارض بعد از  يو به موجب مصوبات شورا ياز طرف شهردار

ن آمره بوده چرا که به موجب يکه مصوبات مذکور خالف قوان يگردد در حال مي ونيسيکم
ب نرخ يشهر حق تصو يو انتساب شهرداران، شوراها ياسالم يشوراها ٧١ماده  ٢٦بند 

ن جهت به موجب يوابسته را دارد به هم يازمانهاو س يخدمات ارائه شده توسط شهردار
وضع عوارض  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٦/١١/١٣٩٣ـ  ١٨١٨دادنامه شماره 

 ١٠٠ص داده شده و از آنجا که به موجب ماده يچنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد تشخ
ند ينما يريجلوگ يکه از انجام تخلفات ساختماناند  ها مکلف شدهي، شهرداريقانون شهردار

ن نحو قانونگذار از ارائه هر نوع يارجاع دهند و بد ١٠٠ون ماده يسيو موضوع را به کم
ز اصوالً ين يممانعت نموده و از طرف يبه تخلفات ساختمان يتوسط شهردار يخدمات
افت عوارض باشد و مضافاً يدهد که مستحق در نمي نه ارائهين زميدر ا يخدمات يشهردار

ف گشته ين تکليينسبت به آن تع الذکر فوقز در ماده ين يوع تخلفات ساختماننکه موضيا
خارج از  يهم اخذ هرگونه وجه ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤است و در ماده 
ها ممنوع اعالم شده است به يربط من جمله شهرداريذ يرا توسط ارگانها يچارچوب قانون

ي متعدد و مختلف به کرات و در آرا ياروان عدالت اديد يأت عمومين جهت هيهم
شهر دانسته  يارات شورايون را خارج از حدود اختيسيل اخذ عوارض بعد از کميشرح ذ به

  و نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.
، ١ماده  ١٠در بند  ١٣٩١و  ١٣٩٥کمال شهر مصوب  يلذا تعرفه عوارض شهردار

 ١حات ماده يقسمت توض ٣دو دفترچه و بند از هر  ١٦و  ١٣، ١٠، ١٢، ٨، ٦، ٥، ٣مواد 
که در  يق و موارد مربوط به تخلفات ساختمانينسبت به مصاد ١٣٩٥دفترچه مصوب 

ون را يسياجازه اخذ عوارض بعد از کم يگردد و به شهردار مي مطرح ١٠٠ون ماده يسيکم
ابطال  يان جهت تقاضيباشد به هم مي ارات واصلهيخواهد داد خالف قانون و خروج از اخت

  آن را دارم.
بر ابطال بخشنامه معاون  يمبن ١٤/٧/١٣٨٠ـ  ٣٥٨ يال ٣٥٤دادنامه شماره ـ ١
ره يربنا و پذيو ز ير کاربرييدر خصوص اخذ عوارض اضافه تراکم، تغ يو معمار يشهرساز

  .يعالوه بر تخلفات ساختمان
ل ير اردبشه يبر ابطال مصوبه شورا يمبن ١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨دادنامه شماره ـ ٢

آزاد و ارزش افزوده به جهت تخلفات  يفضا يدر خصوص وضع عوارض مازاد تراکم، کسر
  يساختمان
شهر بوشهر  يبر ابطال مصوبات شورا يمبن ١٨/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠دادنامه شمارهـ ٣

  نگ.ينسبت به اخذ عوارض کسر پارک
ل يردبشهر ا يبر ابطال مصوب شورا يمبن ٢٤/٩/١٣٩٣ـ ١٥٢٩دادنامه شماره ـ ٤

  يآزاد به جهت تخلفات ساختمان يفضا يدر خصوص عوارض کسر
مبني برابطال مصوبه شوراي شهر شاهرود  ٢٧/٢/١٣٩٥ ـ ٥٢ـ دادنامه شماره  ٥

  ينگ به جهت تخلفات ساختمانيپارک يخصوص وضع عوارض کسر در
شهر کرج در  يبر ابطال مصوبه شورا يمبن ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٢دادنامه شماره ـ  ٦
  يه عوارض تخلفات ساختمانيضع کلقسمت و
 يشورا در خصوص ابطال مصوبه ١٧/١١/١٣٩٥ـ ١٣٥٩الي  ١٣٥٦ـ دادنامه شماره ٧
، عوارض ير کاربرييره، اضافه تراکم، تغير بنا، پذيز و در قسمت عوارض زير و تبريشهر مال

  يمنيسبز و عوارض ا يفضا
ر يشهر مال يصوبه شورابر ابطال م يمبن ١٧/١٢/١٣٩٥ـ  ١٣٥٥دادنامه شماره ـ  ٨

 يو فضا يانيک اعي، عوارض مازاد، تفکالنظاره حقو بالکن،  يآمدگ شيدر قسمت عوارض پ
  باشد. مي ونيسيو مربوط به بعد از کم ياز تخلفات ساختمان يناش يسبز مل

 ٥د به موجب ماده يه: قضات همان گونه که مستحضر هستييقسمت دوم شکوا
مجاز به  ١٣٧٥در چارچوب قانون شورا مصوب  ياسالم يع عوارض شوراهايقانون تجم

ز صرفاً صورت ارائه يقانون شوراها ن ٧١ماده  ٢٦باشند و در بند  ي ميوضع عوارض محل
اجازه وضع عوارض داده شده است و از آنجا که در مورد  يشهردار يخدمات از سو

أت يه يز در آراينن موضوع يباشند و ا ي نميها ارائه دهند خدماتيک عرصه شهرداريتفک
بر  يمبن ٧/٩/١٣٩٠ـ ٣٨١دادنامه شماره ـ ١ هاي به شماره يوان عدالت اداريد يعموم

بر  يمبن ٢٠/٩/١٣٩١مورخ ـ  ٦٣٤دادنامه شماره ـ ٢راز يشهر ش يابطال مصوبه شورا
بر ابطال  يمبن ١٠/١٢/١٣٩٥ـ ١٣١٢دادنامه شماره ـ ٣شهر گرگان  يابطال مصوبه شورا

ک و افراز عرصه و به جهت ينسبت وضع عوارض تفک يهر هشترود همگش يمصوبه شورا
شده  قانون تنظيم مقررات مالي دولت و خروج شورا از حدود اختيارات باطل ٤مغايرت با ماده 

متر و  ٥٠٠ يباال ينهايز در خصوص زميها نيقانون شهردار ١٠١ماده  ٣تبصره  يو از طرف
اشد و استناد به تبصره مذکور به منظور وضع ب ي ميسرانه عموم تأمين آن هم در جهت

ان هم موضع در يک اعيندارد و در خصوص وضع عوارض تفک يعوارض محمل قانون
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قانون ثبت بر اساس  ١٥٠ت اداره ثبت بوده و عوارض مربوطه هم به موجب ماده يصالح
دهنده  ن مورد ارائهيدر ا يگردد. لذا شهردار مي روز ملک از مالک اخذ يارزش معامالت

بوده و  يفاصله زمان يانيک اعيان کار و تفکين صدور پايب يباشد و از طرف ي نميخدمات
انجام نشده  يکيکه هنوز تفک يان کار در حاليان زمان صدور پايک اعياخذ عوارض تفک

وان يد يأت عموميه ٢٦/٣/١٣٩٥ـ ٩٧ز در دادنامه شماره ين موضوع نيرموجه است و ايغ
ک يشهر گرگان در قسمت اخذ عوارض تفک يده و مصوب شورايردگ ي تأييدعدالت ادار
شهر کمال شهر مصوب  يتعرفه عوارض شورا ٧ان ابطال شده است لذا ماده يعرصه و اع

ي ابطال باشد و تقاضا مي ن شورايارات ايز خالف قانون و خارج از اختين ١٣٩١و  ١٣٩٥
  »آن را دارم.

  ر است:يقرار ز مورد اعتراض به يدر قسمتها ها متن تعرفه
  :١٣٩١: عوارض مازاد بر تراکم در سال ٣الف) بند «
محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با  يعوارض مازاد بر تراکم مجاز: براـ ۳
و طرح جامع و  يدها شدن در دفترچه طرح بيني پيشمختلف که برابر ضوابط  يهايکاربر
ش تراکم داشته باشند، يبه افزااز يکه امالک واقع در حوزه شهر ن ين در صورتيهمچن

 ۵ون موضوع ماده يسيا کمي يدها يطرحها يته فنيب در کميتصو يشنهاد برايهنگام پ
  :شود مي ر استفادهياز فرمول ز يو معمار يشهرساز يعال يقانون شورا

S  ×P  ×K  
K باشد. مي مختلف هاي يب امالک با کاربري= ضر  
P نيزم بندي منطقهمت ي= ق  
S ش تراکميربوط به افزا= مساحت م  

اد يبا تراکم ز ۷و با تراکم متوسط  ۴با تراکم کم  يمسکون يواحدها يبرا Kب يضر
ر يو سا ۸ يادار يو بناها ۹ يو کارگاه يصنعت يو بناها ۱۲ يتجار يب بناهايضر ۸

  ف شده است.يتعر ۳ز ين ها يکاربر
 ،صالحياجع ذشنهاد مذکور توسط مريب پياست در صورت عدم تصو يهيبد :تبصره

  مسترد گردد. يستيبا ين خصوص به مؤدين اخذ شده در ايا تضمي يافتيمبالغ در
به اضافه عوارض بعد از  ۱۰۰مه ماده يدر صورت پرداخت مجموع جر :تبصره

معادل نصف  K۲/۱ب  به صورت يضر يون به صورت نقد به حساب شهرداريسيکم
  »محاسبه و وصول خواهد شد.

  :١٣٩٥بر تراکم در سال  : عوارض مازاد٣بند «
ـ عوارض مازاد بر تراکم مجاز: براي محاسبه عوارض مازاد بر تراکم مجاز با ۳

هادي و طرح جامع  بيني شدن در دفترچه طرح پيش کاربريهاي مختلف که برابر ضوابط
و همچنين در صورتي که امالک واقع در حوزه شهر نياز به افزايش تراکم داشته باشند، 

 ۵هادي يا کميسيون موضوع ماده  هاد براي تصويب در کميته فني طرحهايهنگام پيشن
قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري عالوه بر عوارض پذيره و پايه از فرمول زير 

  شود: استفاده مي
  و طرح جامع يدها شدن در دفترچه طرح بيني پيشالف) برابر ضوابط 

S  ×P  ×K  
K باشد. مي تلفمخ هاي يب امالک با کاربري= ضر  
P نيزم بندي منطقهمت ي= ق  
S ش تراکمي= مساحت مربوط به افزا  

اد يبا تراکم ز ۹و با تراکم متوسط  ۵با تراکم کم  يمسکون يواحدها يبرا Kب يضر
ر يو سا ۱۱ يادار يو بناها ۱۳ يو کارگاه يصنعت يو بناها ۱۷ يتجار يب بناهايضر ۱۰

  »ف شده است.يتعر ۴ز ين ها يکاربر
  :١٣٩١نگ در سال ي: عوارض حذف پارک٥بند  ب)«
که  ينگ در صورتيمحاسبه عوارض حذف پارک ينگ: برايعوارض حذف پارکـ  ۵

شماره  ينگ مطابق دستورالعملهايپارک تأمين هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان
ن يمالک يوزارت کشور برا ۴/۶/۱۳۷۱ـ  ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰و  ۷/۲/۱۳۷۱ـ ۳۴/۳/۲۳۳۱

ل ينگ به شرح ذيست نسبت به وصول عوارض حذف پارکيبا ي مياشد، شهردارفراهم نب
  د.يعمل نما
P  ×K  ×) مترمربع ۲۵( )نگيک واحد پارکيمتراژ(  

  باشند. مي مختلف هاي يبا کاربر يب مربوط به بناهاي= ضر K :در فرمول مذکور
P باشد. مي نيزم بندي منطقهمت ي= همان ق  
 يو واحدها ۱۲عدد  يتجار يو واحدها ۶عدد  يمسکون يواحدها يبرا Kب يضر

  ف شده است.يتعر ۴ر بناها عدد يو سا ۸عدد  يو ادار يو مشاغل مزاحم شهر يصنعت
شده در  بيني پيشنگ با توجه به ضوابط ي: متراژ مربوط به هر واحد پارک۱تبصره

  شود. مي محاسبه يهر شهردار يليا تفصي يدها طرح

مه يون ماده صد مشمول جريسينگ حذف شده در کميکه پارک ي: در موارد۲تبصره
  »نگ محاسبه نخواهد شد.يده عوارض حذف پارکيگرد

  :١٣٩٥نگ در سال يعوارض حذف پارک ٥بند «
ـ عوارض حذف پارکينگ: براي محاسبه عوارض حذف پارکينگ در صورتي که هنگام  ۵

ـ ۳۴/۳/۲۳۳۱ ي شمارهپارکينگ مطابق دستورالعملها تأمين صدور پروانه احداث بنا، امکان
ن فراهم نباشد، يمالک يوزارت کشور برا ۴/۶/۱۳۷۱ـ  ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۰و  ۷/۲/۱۳۷۱

  د.يل عمل نماينگ به شرح ذيست نسبت به وصول عوارض حذف پارکيبا ي ميشهردار
P  ×K  ×) مترمربع ۲۵( )نگيک واحد پارکيمتراژ(  

  باشند. مي مختلف هاي يبا کاربر يب مربوط به بناهاي= ضر K :در فرمول مذکور
P باشد. مي نيزم بندي منطقهمت ي= همان ق  
 يو واحدها ۵۰عدد  يتجار يو واحدها ۳۰عدد  يمسکون يواحدها يبرا Kب يضر

  ف شده است.يتعر ۸ر بناها عدد يو سا ۳۶عدد  يو ادار يو مشاغل مزاحم شهر يصنعت
شده در  بيني پيشنگ با توجه به ضوابط ي: متراژ مربوط به هر واحد پارک۱تبصره

  شود. مي محاسبه يهر شهردار يليا تفصي يدها طرح
مه يون ماده صد مشمول جريسينگ حذف شده در کميکه پارک ي: در موارد۲تبصره

  »نگ محاسبه نخواهد شد.يده عوارض حذف پارکيگرد
  :١٣٩١مختلف در سال  يهايدر کاربر يانيک عرصه و اعي: عوارض تفک٧ج) بند «
مختلف با  يهايک عرصه امالک مجاز: با کاربريبه عوارض تفکمحاس ي: برا۱/۷
  شود: مي ل استفادهياز فرمول ذ يو شهرساز يت ضوابط فنيمالک و با رعا يتقاضا
  K ×p   ×S     ®ب     يضر× مساحت × اي  مت منطقهيق

  :مختلف عبارتند از يهايبا کاربر ياراض يب برايضر
  %۱۲۰=  يتجار           %          ۳۰با تراکم کم =  يمسکون
  %۵۰=  ي%                 ادار۵۰با تراکم متوسط =  يمسکون
  %۱۰۰=  يو مشاغل مزاحم شهر ي%           صنعت۷۰ژه = يبا تراکم و يمسکون
  %۲۰ر موارد = ي%                     سا۱۰و باغات =  يکشاورز

  مجاز:غير امالک )ل واحديتبد(ان يک عرصه و اعيمحاسبه عوارض تفک ي: برا۲/۷  
 ۱۳۹۰ها که در سال يشهردار ۱۰۱قانون اصالح ماده  ۳: با توجه به تبصره ۱تبصره  

تواند براي تأمين سرانه  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و مطابق آن شهرداري مي
فضاي عمومي و خدماتي در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع داراي سند ششدانگ 

%) از باقيمانده اراضي را در اثر تفکيک و افراز دريافت نمايد يا ۲۵ا سقف بيست و پنج درصد (ت
قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. 
لذا در راستاي اليحه و مجوز اين شهرداري در خصوص صدور پروانه بر روي امالک با سند 

مه اي)، همچنين عرصه بناهاي مطروحه در کميسيونهاي ماده صد قانون عادي (قولنا
اند جهت  اصالحي ثبت که به صورت غيرمجاز تفکيک عرصه نموده ۱۴۷شهرداريها و ماده 

جلوگيري از اتالف وقت و تحميل هزينه کارشناسي معادل نسبي از برآورد کارشناسي با ضريب 
  گردد. رمول ذيل محاسبه و وصول ميارزش معامالتي دفترچه دارايي به شرح ف

ا جامع هر شهر ي يدها بر اساس دفترچه يک متناسب با نوع کاربريضوابط تفک
  شود. مي نييها تعيشهردار يو شهرساز يتوسط واحد فن

  K  × P ×S  ®مساحت عرصه × اي  ارزش منطقه× با متراژ حدنصاب تفکيک         ضريب 
K ۲  × P ×S ®مساحت عرصه × اي  ارزش منطقه× ريب زيرحدنصاب تفکيک               ض

K حمل و  يو مشاغل مزاحم شهر يو ادار ي، صنعت۱۶ ي، تجار۸ يمسکون يبرا
برابر ارزش  ۱۴م يها و حرير کاربري، سا۶ ي، درماني، مذهبي، فرهنگي، ورزش۱۱نقل و انبار 

  ييو دارا يموضوع دفترچه امور اقتصاداي  منطقه
 هاي و دکل ي، گازرسانيآبرسان هاي ابان، لولهيلک بر اثر عبور خک مي: اگر ۲تبصره

شده و عوارض برابر تعرفه  يتلق يک گردد به عنوان عوامل قهريبرق به چند قطعه تفک
  مجاز محاسبه خواهد شد.

 يکه بنا يشهردار تأسيس ک شده قبل ازي: در خصوص عرصه امالک تفک۳تبصره
 ي)شهردار تأسيس زمان ۱۳۷۵سال ( يدها طرح در نقشه ييمحصور منطبق با عکس هوا
ک مجدد يشود. در صورت تفک مي ک بـه صورت مجـاز محاسبهيموجود باشد عـوارض تفک

 يمجاز تلقغير رد،يصورت گ ين بدون موافقت شهرداريت فوق و همچنير با وضعيکه مغا
متر نصف  ک و کمتر از پانصديش از پانصد متر مطابق تبصره يخواهد شد و جهت متراژ ب

  »عوارض مربوطه اخذ خواهد شد.
  :١٣٩٥مختلف در سال  يهايدر کاربر يانيک عرصه و اعي: عوارض تفک٧بند «
  ک:يمحاسبه عوارض تفک ي: برا۱/۷

 ۱۳۹۰ها که در سال يقانون شهردار ياصالح ۱۰۱ماده  ۳: با توجه به تبصره ۱تبصره
تواند براي تأمين سرانه  ري ميبه تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و مطابق آن شهردا
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ششدانگ تا  عمومي و خدماتي در اراضي با مساحت بيش از پانصد مترمربع داراي سند
د يافت نمايک و افراز دريرا در اثر تفک يمانده اراضياز باق )%۲۵(ست و پنج درصد يسقف ب

افت يدر يدادگستر يمت روز طبق نظر کارشناس رسميا قدرالسهم مذکور را بر اساس قي
 يدر خصوص صدور پروانه بر رو ين شهرداريقانون مذکور و مجوز ا يد. لذا در راستاينما

ماده صد  يونهايسيمطروحه در کم ين عرصه بناهاي، همچن)قولنامه( يامالک با سند عاد
 اصالحي ثبت به صورت غيرمجاز تفکيک عرصه شده و صورتمجلس ۱۴۷شهرداريها و ماده 

 گونه هاي عمومي مورد نياز اين ي نرسيده است جهت تأمين سرانهتفکيکي به تأييد شهردار
 يمعادل آن متناسب با ارزش معامالت يامالک قدرالسهم آنها براساس برآورد کارشناس

  گردد. مي ر محاسبه و وصولين شده به شرح فرمول زييب تعيو ضرا ييدفترچه دارا
ا جامع هر شهر ي يدها بر اساس دفترچه يک متناسب با نوع کاربريضوابط تفک
  شود. مي نييها تعيشهردار يو شهرساز يتوسط واحد فن

  K  × P ×S  ®مساحت عرصه × اي  ارزش منطقه× ب يک              ضريتفک
محصور منطبق با  يک شده متناسب با بناي: در خصوص عرصه امالک تفک۲تبصره
ن و محاسبه و ييتع Kب يمورد اشاره ضر يک سالهايو نقشه موجود به تفک ييعکس هوا

  وصول خواهد شد.
  :۱۳۷۵ور يسال شهر يشهردار تأسيس قبل ازـ ۱
K حمل و  يو مشاغل مزاحم شهر يو ادار ي، صنعت۱۰ ي، تجار۵ يمسکون يبرا

برابر ارزش  ۹م يها و حرير کاربري، سا۴ ي، درماني، مذهبي، فرهنگي، ورزش۸نقل و انبار 
   ييدارا و يموضوع دفترچه امور اقتصاداي  منطقه

  :۱۳۸۵ان يتا پا ۱۳۷۵ور ياز شهرـ ۲
K حمل و  يو مشاغل مزاحم شهر يو ادار ي، صنعت۲۰ ي، تجار۱۰ يمسکون يبرا

برابر ارزش  ۱۸م يها و حرير کاربري، سا۸ ي، درماني، مذهبي، فرهنگي، ورزش۱۴نقل و انبار 
  ييو دارا يموضوع دفترچه امور اقتصاداي  منطقه
  :۱۳۹۰ان يتا پا ۱۳۸۶از سال ـ ۳
K حمل و  يو مشاغل مزاحم شهر يو ادار ي، صنعت۵۰ ي، تجار۲۵ يمسکون يبرا

برابر  ۴۳م يها و حرير کاربري، سا۲۰ ي، درماني، مذهبي، فرهنگي، ورزش۳۰نقل و انبار 
  ييو دارا يموضوع دفترچه امور اقتصاداي  ارزش منطقه

 ۱۰۱ماده  ينون اصالحقا ۳ت تبصره يبه بعد: با توجه به حاکم ۱۳۹۱از سال ـ ۳
 شود مترمربع داراي سند ششدانگ مطابق قانون مذکور عمل مي ۵۰۰شهرداريها امالک باالي 

  ل خواهد بود:يمترمربع به شرح ذ ۵۰۰ر يسند ششدانگ ز يو امالک دارا
K حمل و  يو مشاغل مزاحم شهر يو ادار ي، صنعت۸۰ ي، تجار۴۰ يمسکون يبرا

برابر  ۷۰م يها و حرير کاربري، سا۳۰ ي، درماني، مذهبينگ، فرهي، ورزش۶۲نقل و انبار 
  ييو دارا يموضوع دفترچه امور اقتصاداي  ارزش منطقه
 هاي و دکلرساني  ، گازيآبرسان هاي ابان، لولهيک ملک بر اثر عبور خي: اگر ۳تبصره

 )۱شده و عوارض برابر بند ( يتلق يک گردد به عنوان عوامل قهريبرق به چند قطعه تفک
  »محاسبه خواهد شد. ۲تبصره 
  :١٣٩١ساختمان در سال  ي: عوارض ابقا١٢د) بند «

برابر عوارض احداث بنا مشابه  ۵/۱م، معادل يمربوط عالوه بر جراي غيرب: در کاربر
  عوارض صدور پروانه ساخت

ي که بنا يشهردار تأسيس احداث شده قبل از يد: در خصوص آن دسته از بناها
مه شده اند، عوارض يمنجر به پرداخت جر ۱۰۰و  ۹۹ون ماده يسيکم يمجاز برابر آراغير

% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ۱۰متعلقه به ماخذ 
  »ب) وصول خواهد شد.

  :١٣٩١در سال  يشهردار تأسيس احداث شده قبل از ي: بناها١/١٢) ١«
ده و پرونده آنها قابل طرح در ياحداث گردمجاز غير ل بناها که به صورتين قبيا

ر شهروندان از يل اماکن همانند ساين قبين ايباشد و ساکن نمي ۱۰۰ون ماده يسيکم
جهت  يند. در صورت درخواست استعالم از شهردارينما مي استفاده يشهروند يايمزا
 يشهردار تأسيس زمان ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۶% بعد از ۲۰معادل  ۱۳۶۶قبل از سال  يبناها
م مشابه عوارض صدور يمستق ياتهايقانون مال ۶۴موضوع ماده اي  % ارزش منطقه۳۰

موجود در  ييص قدمت بنا نقشه هوايپروانه ساخت وصول خواهد شد. مالک تشخ
  »باشد. ي ميدادگستر يه کارشناس رسميبا نظر يشهردار
  :١٣٩٥ساختمان در سال  ي: عوارض ابقا١٢) بند ١/١٢ف (د) و (ي) رد٢«

ي که بنا يشهردار تأسيس احداث شده قبل از يدر خصوص آن دسته از بناهاد: 
مه شده اند، عوارض يمنجر به پرداخت جر ۱۰۰و  ۹۹ون ماده يسيکم يمجاز برابر آراغير

% مشابه عوارض صدور پروانه و تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ۱۰متعلقه به ماخذ 
  ب) وصول خواهد شد.

  :يشهردار تأسيس حداث شده قبل ازا ي: بناها۱/۱۲
ده و پرونده آنها قابل طرح در يمجاز احداث گردغير ل بناها که به صورتين قبيا

ر شهروندان از يل اماکن همانند ساين قبين ايباشد و ساکن نمي ۱۰۰ون ماده يسيکم
جهت  يند. در صورت درخواست استعالم از شهردارينما مي استفاده يشهروند يايمزا
 يشهردار تأسيس زمان ۱۳۷۵تا  ۱۳۶۶% بعد از ۲۰معادل  ۱۳۶۶قبل از سال  يبناها
م مشابه عوارض صدور يمستق ياتهايقانون مال ۶۴موضوع ماده اي  % ارزش منطقه۳۰

  پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد.
ه کارشناس يبا نظر يموجود در شهردار ييص قدمت بنا نقشه هوايمالک تشخـ  
  باشد. يي مدادگستر يرسم

شامل حداقل دو مورد از  يشهردار تأسيس بودن ملک قبل از يمالک اثبات تجارـ  
و  يگاز تجارـ  آبي ـ صالح قبوض برقير مراجع ذيو سا يه صنفيموارد پروانه کسب اتحاد

  »انه خواهد بود.يات ساليبرگ پرداخت مال
  :١٣٩١ن ناظر در سال يمهندس النظاره حق: عوارض ١٣هـ) بند «

 هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختمانيدر 
  »شود. النظاره از مهندسين مرتبط اخذ مي % از کل هزينه تهيه نقشه و حق۵۰مأخذ  به

  :١٣٩٥ن ناظر در سال يمهندس النظاره حق: عوارض ١٣بند «
 يساختمان ندسين ناظردر هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مه

  »شود. مي ن مرتبط اخذياز مهندس النظاره حقه نقشه و ينه تهي% از کل هز۵۰به مأخذ 
  :١٣٩١سبز در سال  ي: عوارض فضا١٦و) بند «

 يبرا يدر هنگام صدور پروانه ساختمان يسبز شهر يفضا تأمين به منظور حفظ و
وصول  ير برايو سا يادارـ  يصنعتـ  يتجارـ  يمختلف اعم از مسکون يهايبا کاربر ياراض

  شود. مي ل اخذيان صدور پروانه به شرح ذيا متقاضين يعوارض از مالک
بر اساس طرح مصوب توسعه ( يمسکون يبا کاربر ياراض يبرا يشنهادينرخ پ :۱/۱۶
  ي)شهر

H  =F  ×D  ×)B: A( ۲۵%  
A: ديمفغير د ويمف يبنا(صادره  يمتراژ کل بنا(  
B:  استان تهران يشهرها يبرا يرمربع عنوان متوسط سرانه مسکونمت ۲۰عدد ثابت  
D:  ي)دها طـرح(سبز در طـرح مصوب توسعـه شهر  يشـده فضا بيني پيشسرانـه 

  باشد. مي ۸...... عدد ثابت .شهر يبرا
F: ال در نظر ير ۳۰۰۰۰سبز در شهرها  يک مترمربع فضايجاد ينه ايحداقل هز
  شود. مي گرفته

H: افت پروانه يسبز در هنگام در يبابت توسعه فضا يه متقاضاست ک يمبلغ
  د.يپرداخت نما يستيبا ي ميساختمان

مختلف از  کميسيونهايرأي  : نرخ پيشنهادي براي اراضي غيرمسکوني که در اثر۱تبصره
ا بر اثر يافته و ير ييتغ يمسکون يکه به کاربر ۵و ماده  ياساسغير ،ياساس يرتهايل مغايقب

ده يمه گرديجررأي  منجر به صدور ۱۰۰ون ماده يسيکم يمجاز طغير ساخت و ساز
 يشده برا بيني پيشکه سرانه  ۱۵عدد  Dپارامتر  ياست، در موارد فوق در فرمول به جا

  که در طرح ينمونه در شهر يگردد. برا مي نيگزيباشد در فرمول جا مي استان يشهرها
 Dباشد به جاي پارامتر  مترمربع مي ۳بيني شده  هادي مصوب شهر سرانه فضاي سبز پيش

 يونهايسيکم تأييد شدهرأي  گردد ولي در صورتي که موضوع شامل جايگزين مي ۳عدد 
  در نظر گرفته شود. ۱۵عدد ثابت  Dپارامتر  يدر بند فوق باشد به جا ياعالم

گردد با  مي موافقت ياز طرف شهردار يکه پروانه احداث تجار ي: در موارد۲تبصره
 Dمترمربع به عنوان پارامتر  ۱۵حداکثر متراژ سرانه  يتجار يبه معضالت واحدهاتوجه 

 احداث شده يکه بناء تجار يشود و در صورت مي در فرمول اعالم شده در نظر گرفته
  اعمال گردد. ۲ب يمربوطه حاصل فرمول با ضر يونهايسيکمرأي  مجاز باشد بعد ازغير

  :يو تجار يبز مسکونس ي%  احداث فضا۱۰عوارض حذف ـ  ۲/۱۶
 ي% عرصه به فضا۱۰مکلف به اختصاص  يو تجار يمسکون ين احداث بنايمالک

سبز را  يکه مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضا يباشند در صورت مي سبز
  باشند. مي مهيکبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جري يد برايل ننماياجراء و تبد

)P۲  +N  +M( S ۱۰ = %A 
M: استان  يه شهرهايکل يک مترمربع برايسبز در  يفضا ينه اجرايعدد ثابت هز

  ال در نظر گرفته شده است.ير ۵۰۰۰۰تهران 
N: يه شهرهايکل يسبز که برا يک متر فضايدو سال  ينه نگهداريعدد ثابت هز 

  ال در نظر گرفته شده استير ۵۰۰۰۰استان تهران 
S: باشد. مي مساحت عرصه کل پالک  
P: باشد. مي آن شهراي  ر که همان ارزش منطقهيعدد متغ  
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A: باشد. مي مبلغ قابل وصول  
  % عرصه کارخانجات و کارگاههاي صنعتي به امر فضاي سبز:۲۵ـ عوارض حذف  ۳/۱۶

ه يمکلفند در زمان ته يصنعت يان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههايمتقاض
 راي فضاي سبز در نقشه مشخص کنند. در صورتي% عرصه را ب۲۵نقشه احداث بنا، اختصاص 

د، ي% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ننما۲۵که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد 
  گردد. مي ل محاسبهيکبار به شرح ذي يبرا

) P۲  +N  +M( S% ۲۵  =A  
M: استان  يه شهرهايکل يک مترمربع برايسبز در  يفضا ينه اجرايعدد ثابت هز

  ال در نظر گرفته شده است.ير ۵۰۰۰۰تهران 
N: يه شهرهايکل يسبز که برا يک متر فضايدو سال  ينه نگهداريعدد ثابت هز 

  ال در نظر گرفته شده استير ۵۰۰۰۰استان تهران 
S: باشد. مي مساحت عرصه کل پالک  
P: باشد. مي آن شهراي  ن ارزش منطقهيباالتر  
A: باشد. مي مبلغ قابل وصول  

احداث  هاي ه کارخانجات و کارگاهيبه کل ۳/۱۶م مربوط به بند يض و جراتبصره: عوار
  د.يد محاسبه و وصول نمايبا يداشته و شهردار يتسر ۱۳۸۲شده بعد از سال 
از  يو تجار يکارگاه يدر خصوص بناها B  =۱۵ح است پارامتر ثابت يالزم به توض

و  يدرمانـ  يو مذهب يفرهنگـ  يآموزشـ  ي(تجار يهايه سرانه کاربريمجموع کل
حمل و نقل و انبار) بر اساس ـ  يکارگاهـ  يورزش يحيتفرـ  يو انتظام يادارـ  يبهداشت

  »ده است.ي.......... استخراج گردي.دها دفترچه طرح
  :١٣٩٥سبز در سال  ي: عوارض فضا١٦بند «

 يبرا يدر هنگام صدور پروانه ساختمان يسبز شهر يفضا تأمين به منظور حفظ و
وصول  ير برايو سا يادارـ  يصنعتـ  يتجارـ  يمختلف اعم از مسکون يهايبا کاربر ياضار

  شود. مي ل اخذيان صدور پروانه به شرح ذيا متقاضين يعوارض از مالک
  : نرخ پيشنهادي براي اراضي با کاربري مسکوني (بر اساس طرح مصوب توسعه شهري)۱/۱۶

H  =F  ×D  ×)B: A( % ۲۵  
A: ديمفغير د ويمف يبنا(صادره  يامتراژ کل بن(  
B:  استان البرز يشهرها يبرا يمتر مربع عنوان متوسط سرانه مسکون ۲۰عدد ثابت  
D:  يبرا ي)دها طرح(سبز در طرح مصوب توسعه شهر  يشده فضا بيني پيشسرانه 

  باشد. مي ۸شـهر کمال شهر عدد ثابت 
F: ال در نظر ير ۷۰۰۰۰ا سبز در شهره يک متر مربع فضايجاد ينه ايحداقل هز
  شود. مي گرفته

Hمبلغي است که متقاضي بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني : 
  د.يپرداخت نما يستيبا مي

از  : نرخ پيشنهادي براي اراضي غيرمسکوني که در اثر رأي کميسيونهاي مختلف۱تبصره
ا بر اثر يافته و ير ييتغ يمسکون ياربرکه به ک ۵و ماده  ياساسغير ،ياساس يرتهايل مغايقب

، در منجر به صدور رأي جريمه گرديده است ۱۰۰ساخت و ساز غيرمجاز طي کميسيون ماده 
 يشهرها يشده برا بيني پيشکه سرانه  ۱۵عدد  Dپارامتر  يموارد فوق در فرمول به جا

 يدها طرحکه در  ينمونه در شهر يگردد. برا مي نيگزيباشد در فرمول جا مي استان
عدد  Dپارامتر  يباشد به جا مي مترمربع ۳شده  بيني پيشسبز  يمصوب شهر سرانه فضا

 يونهايسيشده کم رأي تأييد که موضوع شامل يدر صورت يگردد ول مي نيگزيجا ۳
  در نظر گرفته شود. ۱۵عدد ثابت  Dپارامتر  يدر بند فوق باشد به جا ياعالم

توجه  گردد با اث تجاري از طرف شهرداري موافقت مي: در مواردي که پروانه احد۲تبصره
در  Dمترمربع به عنوان پارامتر  ۱۵حداکثر متراژ سرانه  يتجار يبه معضالت واحدها

مجاز غير احداث شده يکه بناء تجار يشود و در صورت مي فرمول اعالم شده در نظر گرفته
  اعمال گردد. ۲ب يمربوطه حاصل فرمول با ضر يونهايسيکمرأي  باشد بعد از

  :يو تجار يسبز مسکون ي% احداث فضا۱۰عوارض حذفـ  ۲/۱۶
 ي% عرصه به فضا۱۰مکلف به اختصاص  يو تجار يمسکون ين احداث بنايمالک

سبز را  يکه مالک بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر به فضا يباشند در صورت مي سبز
  باشند. مي مهيپرداخت جرکبار به شرح فرمول مشمول ي يد برايل ننماياجراء و تبد

)P۲  +N  +M( S %۱۰  =A 
M : استان  يه شهرهايکل يک مترمربع برايسبز در  يفضا ينه اجرايعدد ثابت هز

  ال در نظر گرفته شده است.ير ۷۰۰۰۰البرز 
 N: يه شهرهايکل يسبز که برا يک متر فضايدو سال  ينه نگهداريعدد ثابت هز 

  گرفته شده استال در نظر ير ۷۰۰۰۰استان البرز 
 S: باشد. مي مساحت عرصه کل پالک  

P: باشد. مي آن شهراي  ر که همان ارزش منطقهيعدد متغ  
A: باشد. مي مبلغ قابل وصول  
  % عرصه کارخانجات و کارگاههاي صنعتي به امر فضاي سبز:۲۵ـ عوارض حذف  ۳/۱۶

ه ير زمان تهمکلفند د يصنعت يان اخذ پروانه ساخت کارخانجات و کارگاههايمتقاض
عرصه را براي فضاي سبز در نقشه مشخص کنند.  ۲۵%نقشه احداث بنا، اختصاص 

% عرصه برابر نقشه عمل و اجرا ۲۵که کارخانجات نسبت به تعهد خود در حد  يصورت در
  گردد. مي ل محاسبهيکبار به شرح ذي يد، برايننما

) P۲  +N  +M( S %۲۵  =A  
M: استان  يه شهرهايکل يک مترمربع برايسبز در  يفضا ينه اجرايعدد ثابت هز

  ال در نظر گرفته شده است.ير ۷۰۰۰۰البرز 
N: يه شهرهايکل يسبز که برا يک متر فضايدو سال  ينه نگهداريعدد ثابت هز 

  ال در نظر گرفته شده استير ۷۰۰۰۰استان البرز 
S: باشد. مي مساحت عرصه کل پالک  
P: باشد. مي آن شهراي  ن ارزش منطقهيباالتر  
A: باشد. مي مبلغ قابل وصول  

که  هايي ه کارخانجات و کارگاهيبه کل ۳/۱۶م مربوط به بند يتبصره: عوارض و جرا
 ياحداث شده قبل يدر بناها يراتييان کار نسبت به تغيا پايافت عدم خالف يبعد از در

محاسبه و  د نسبت بهيبا يداشته و شهردار يتسراند  اقدام نموده )۱۳۸۲بعد از سال (
 يدر خصوص بناها D  =۱۵ح است پارامتر ثابت يد. الزم به توضيوصول آن اقدام نما

و  يفرهنگـ  يآموزشـ  ي(تجار يهايه سرانه کاربرياز مجموع کل يو تجار يکارگاه
حمل و ـ  يکارگاهـ  يورزش يحيتفرـ  يو انتظام يادارـ  يو بهداشت يدرمانـ  يمذهب

  »ده است.ي... استخراج گردي.دها ترچه طرحنقل و انبار) بر اساس دف
  ):ي، اداري(تجار يک مترمربع از واحدهايره يعوارض پذ ١: الف بند ١٠/١ف يز) رد«

) با ارتفاع و ي، اداري(تجار يک مترمربع از واحدهايره يعوارض پذـ  : الف١٠/١
  :ير با ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح شهريدهنه مغا

  توضيحات  داريا  تجاري  طبقات  رديف

= طول دهنه  L  همکف  ١
  به متر

= طول دهنه  ۱L  زيرزمين  ٢
  مجاز به متر

  اول  ٣
h طول ارتفاع به=
  متر

= طول ارتفاع ۱h  دوم  ٤
  مجاز به متر

٥  
سوم به 
  باال

  انباري  ٦
نکته: دهنه و ارتفاع 
کمتر از ضوابط مجاز 
مالک عمل نخواهد 

مطابق  بود و عيناً
محاسبه  ٩/١جدول 

  شود. مي
  نيم طبقه  ٧

  :يوارکشيعوارض د ٦ح) بند «
ي مختلف شهردار يهايبا کاربر ياراض يوار برايدر هنگام صدور پروانه احداث د

 L×P×h×kد.  يل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايست از روش ذيبا مي
  مختلف يهايب امالک با کاربري= ضر kدر فرمول مذکور: 

  Lيوارکشي= طول د  
  hم خارداريوار با هر نوع مصالح به جزء فنس و سي= ارتفاع د  
  pن مورد نظريزم بندي منطقهمت ي= ق  
 يو مشاغل مزاحم شهر ي، صنعتي، تجاريمسکون يبا کاربر ياراض يبرا kب يضر  

 ياستحفاظ و حوزه ) و براي حريم شهر۲) و براي ساير کاربريهاي ضريب يک (۴و اداري دو (
  شود. مي ) اعمال۶سه (

ه با در نظر گرفتن فرمول فوق با ي: در خصوص صدور پروانه فنس بدون پا۱تبصره
  ک متر محاسبه و وصول خواهد شد.يارتفاع 
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وار دارد ياز به احداث ديصرفاً به آن قسمت از عرصه که ن يوارکشي: عوارض د۲تبصره
  رد.يگ مي تعلق

که با  يو اخذ عوارض مربوطه صرفاً در موارد يوارکشي: صدور مجوز د۳تبصره
مقرر در قانون با مورد فوق  يونهايسيا کميرت نداشته باشد و يمغا يضوابط شهرساز

  »ر است.يموافقت نموده باشند امکان پذ
  شهر: يابانهايبه معابر و خ ها يش آمدگيعوارض پ ٨ط) بند «
الخصوص ارتفاع  يعل يابط شهرسازت ضويکه با رعااي  هيمحاسبه عوارض ابن يبرا

دارند، از  يش آمدگيرون از ملک پيب يابان به طرف فضايا خيمناسب از سطح معبر 
  شود: مي ل استفادهيفرمول ذ

  »به ازاي هر مترمربع  P×S۵ ¬ اي   براي بناهاي مسکوني مفيد پنج برابر قيمت منطقه
  ساختمانها: يمنيعوارض ا ١٠) بند ي«

الزم  يمنيجاد ايو به لحاظ ا يستم آتش نشانيو س يمنيامکانات ا شيبه منظور افزا
از مالک به ماخذ  يک بار عوارض آتش نشاني يساختمانها در موقع صدور پروانه برا يبرا
 يستگاههايافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه اي% از کل عوارض صدور پروانه در٣

  »شود. مي و امکانات آن يآتش نشان
  :١٣٩١ف (ب) و (د) سال يساختمانها به استثناء رد يوارض ابقاع ١٢ک) بند «

نظر به اينکه برابر آراي ديوان عدالت اداري جريمه و عوارض دو مقوله جداگانه بوده و 
گيرد و ميزان آن توسط  اخذ جريمه به منظور تخلفي است که توسط اشخاص صورت مي

وني شهرداري بوده که در صورت شود و عوارض حقوق قان تعيين  مي ١٠٠کميسيون ماده 
  گردد. باشد لذا عوارض بعد از کميسيون به شرح ذيل تعيين مي ابقاء بنا قابل وصول مي
درصد عوارض روز احداث بنا  ٨٠م، معادل يمربوطه عالوه بر جرا يالف: در کاربر

  مشابه عوارض صدور پروانه ساخت
  ..........ب:

 يدها (سال ابالغ طرح ١٣٨١از سال  که قبل يج: در خصوص آن دسته از امالک
% مشابه عوارض صدور پروانه و ٦٠به ماخذ  يعوارض ابقااند  کمال شهر) احداث شده

  تعرفه روز با در نظر گرفتن بند (الف و ب) وصول خواهد شد.
  :.........»د

  :١٣٩١در سال  يشهردار تأسيس احداث شده قبل از ي: بناها١/١٢ل) « 
ده و پرونده آنها قابل طرح در يمجاز احداث گردغير ه صورتل بناها که بين قبيا

ر شهروندان از يل اماکن همانند ساين قبين ايباشد و ساکن نمي ١٠٠ون ماده يسيکم
جهت  يند در صورت درخواست استعالم از شهردارينما مي استفاده يشهروند يايمزا
 يشهردار تأسيس نزما ١٣٧٥تا  ١٣٦٦% بعد از ٢٠معادل  ١٣٦٦قبل از سال  يبناها
م مشابه عوارض صدور يمستق ياتهايقانون مال ٦٤موضوع ماده اي  % ارزش منطقه٣٠

  پروانه ساخت وصول خواهد شد.
ه کارشناس يا نظري يموجود در شهردار ييص قدمت بنا نقشه هوايمالک تشخـ 

  »باشد. ي ميدادگستر يرسم
  :١٣٩٥ال در س يشهردار تأسيس احداث شده قبل از ي: بناها١/١٢« 
ده و پرونده آنها قابل طرح در يمجاز احداث گردغير ل بناها که به صورتين قبيا

ر شهروندان از يل اماکن همانند ساين قبين ايباشد و ساکن نمي ١٠٠ون ماده يسيکم
جهت  يند در صورت درخواست استعالم از شهردارينما مي استفاده يشهروند يايمزا
 يشهردار تأسيس زمان ١٣٧٥تا  ١٣٦٦% بعد از ٢٠ معادل ١٣٦٦قبل از سال  يبناها
م مشابه عوارض صدور يمستق ياتهايقانون مال ٦٤موضوع ماده اي  % ارزش منطقه٣٠

  پروانه ساخت به روز وصول خواهد شد.
ه کارشناس يا نظري يموجود در شهردار ييص قدمت بنا نقشه هوايمالک تشخـ 

  باشد. ي ميدادگستر يرسم
شامل حداقل دو مورد از  يشهردار تأسيس بودن ملک قبل از يرمالک اثبات تجاـ 

گاز ـ  آبي ـ صالح قبوض برقير مراجع ذيا سايو  يه صنفيموارد پروانه کسب اتحاد
  »يانه خواهد بود.ات ساليو برگ پرداخت مال يتجار

  :١٣٩١ا اضافه واحد) در سال يل واحد يمجاز (تبدي غيرانيک اعي: تفک٣/٧م) «
مه نشده باشد جهت يو جر يدگيوارد رس ١٠٠ون ماده يسيکم که يدر صورت

قانون  ١٠٠ماده  ١١موضوع تبصره  ين ارزش معامالتيبرابر آخر ٢ يو تجار ٢/١ يمسکون
  »ر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد.پس از کس يشهردار
  :١٣٩٥ا اضافه واحد) در سال يل يمجاز (تبدي غيرانيک اعي: تفک٣/٧«

مه نشده باشد جهت يو جر يدگيوارد رس ١٠٠ن ماده ويسيکه کم يدر صورت
قانون  ١٠٠ماده  ١١موضوع تبصره  ين ارزش معامالتيبرابر آخر ٤ يو تجار ٢ يمسکون
  »ر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد.پس از کس يشهردار

  :١٣٩٥در سال  ١حات بند يقسمت توض ٣ف يهـ) رد«
و همچنين دادنامه شماره  ٢٥/١١/١٣٨٣ـ  ٥٨٧ـ با توجه به دادنامه شماره ٣

به زمان  يم ساختمانيپس از وصول جرا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٣/٢/١٣٨٥ـ٤٨
  »رخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.وقوع تخلف عوارض متعلقه به ن

حه يکمال شهر بـه موجب ال ياسـالم يس شـورايت مـذکور، رئيدر پاسخ بـه شکا
  ح داده است که:يوضت ١١/٢/١٣٩٧ـ ٢٣٦/٥٣/٩٧شمـاره 
  يوان عدالت اداريد يأت عموميت محترم دفتر هيريمد«

  با سالم
موضوع پرونده شماره  ٢٣/١١/١٣٩٦ـ  ٩٦/٨٨٢احتراماً در ارتباط با نامه شماره 

ي پنجک يديجمش يمحمدعل يدر خصوص دادخواست آقا ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٥٩٢
  در قسمت: ١٣٩٥و  ١٣٩١کمال شهر مصوب  يابطال عوارض شهردار هاي خواسته به

  اراتيرت با قانون و خروج از اختيون به جهت مغايسياخذ عوارض بعد از کمـ ١
ارات يرت با قانون و خروج از اختيان به جهت مغايک عرصه و اعياخذ عوارض تفکـ ٢

  رساند. مي به استحضار
 دفرماين همچنان که اعضاي هيأت عمومي از عنايت به مفاد اعتراض شاکي مالحظه مي

از مقررات  يم بخشيقانون تنظ ٤ماده  يبه مقررات کل يعمده استدالل و استنادات شاک
 يرا توسط ارگانها از جمله شهردار يکه اخذ هرگونه وجه خارج از چارچوب قانون يمال

ه مراتب همچنان که قضات استحضار يکه بر پا يباشد، در حال مي ممنوع اعالم نموده است
است. لذا  يمشروط به خروج از چارچوب قانون يتوسط شهردار ت اخذ وجهيدارند ممنوع

گردد لذا شرط  از آنجا که عوارض موضوع شکايت مستنداً به مصوبه شورا اخذ و دريافت مي
ر ممنوع نمي باشد.  خروج از قانون استنادي شاکي محقق نشده است و نتيجتاً مشروط ـب

  »باشد. مي شاکي مورد استدعاعليـهذا بـا عنايت به مراتب رسيدگي و رد شکايت 
مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٤ماده  يدر اجرا

أت يارجاع شد و ه يوان عدالت اداريد ياسالم يشوراها يأت تخصصيپرونده به ه ١٣٩٢
عوارض پذيره يک مترمربع از  ١: الف بند ١٠/١مذکور در خصوص خواسته شاکي، رديف 

آمدگي به معابر و  عوارض پيش ٨عوارض ديوارکشي، بند  ٦(تجاري، اداري)، بند واحدهاي 
 عوارض ابقاي ساختمان به استثناء ١٢عوارض ايمني ساختمانها، بند  ١٠خيابانهاي شهر، بند 

ک يتفک ٧بند  ٣/٧ف ي، رد١٣٩٥و  ١٣٩١) در سال ١/١٢، (د) و (١٣٩١ف ب) سال ي(رد
 ٣ و همچنين رديف ١٣٩٥و  ١٣٩١اضافه واحد) در سالهاي  اعياني غيرمجاز (تبديل واحد يا

ر يشهر کمال شهر را مغا ياسالم ياز مصوبات شورا ١٣٩٥سال  ١حات بند يقسمت توض
الت يقانون تشک ٨٤و  ١٢ارات ندانسته است و به استناد مواد يقانون و خارج از حدود اخت

به رأي  ١٩/١٠/١٣٩٧ـ ٣٣٧ره به موجب دادنامه شما يوان عدالت اداريد ين دادرسييو آ
وان يس ديرئ يمذکور به علت عدم اعتراض از سورأي  صادر کرده است. يت شاکيرد شکا

  افته است.يت يقطع يوان عدالت اداريا ده نفر از قضات ديو  يعدالت ادار
  قرار گرفت. يوان عدالت اداريد يأت عمومير بندها در دستور کار هيبه سا يدگيرس
ن يس و معاونيبا حضور رئ ٣/٢/١٣٩٨خ يدر تار يان عدالت ادارويد يأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد
  مبادرت کرده است.رأي  ر به صدوريت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  هيأت عمومي رأي
قيد شده عوارض مذکور در هنگام  مصوبه مورد شکايت ٣ـ با توجه به اينکه در بند ١

قانون تأسيس  ٥هادي يا کميسيون مـاده  پيشنهاد براي تصويب در کميته فني طرحهاي
شود، هر چند اصل اخذ عوارض مازاد بر  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اخذ مي

ارسال  تراکم قانوني است، ليکن وضع عوارض مازاد بر تراکم مجاز مشروط به پرداخت قبل از
 ١٣٩١تعرفه عوارض سالهاي  ٣به مراجع ذيصالح، مغاير با موازين قانوني است. بنابراين بند 

قانون  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١شوراي اسالمي شهر کمال شهر مستند به بند  ١٣٩٥و 
  شود. ابطال مي ١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

وضع عوارض  يوان عـدالت اداريد يأت عموميراء متعدد هنکه در آيبا توجه بـه اـ ٢
ر قانون و يشهرها مغا ياسالم ينگ در مصوبات شوراهايپارک تأمين ا عدمي، حذف يکسر

تعرفه عوارض  ٥ن بند يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيخارج از حدود اخت
نگ يحذف پارک شهر کمال شهر در مورد عوارض ياسالم يشورا ١٣٩٥و  ١٣٩١ يسالها
ـ  ٥٧٣شماره رأي  و ١٦/٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠ يال ٩٧شماره رأي  ل مندرج دريبه دال
ارات ير قانون و خارج از حدود اختيمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٩/٦/١٣٩٦
 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١وضع شده و مستند به بند  يقانون
  شود. مي ابطال ١٣٩٢ب سال مصو يوان عدالت اداريد

وضع عوارض  يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به اـ ٣
ر قانون و خارج از يشهرها مغا ياسالم يساختمانها در مصوبات شوراها يانيک اعيتفک يبرا
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 ١٣٩١ يتعرفه عوارض سالها ٧ن بند يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيحدود اخت
ان در يک عرصه و اعين عوارض تفکييبر تع يشهر کمال شهر مبن ياسالم يشورا ١٣٩٥ و

ـ  ٣١٥شماره رأي  ل مندرج دريبه دال ٣/٧ف يمختلف به استثناء رد يهايکاربر
ارات ير قانون و خارج از حدود اختيمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٣/٤/١٣٩٦
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ماده  و ١٢ماده  ١است و مستند به بند  يقانون

  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
 ياسالم يشورا ١٣٩١تعرفه عوارض سال  ١٢نکه در بند (ب) ماده يبا توجه به اـ ٤

برابر عوارض احداث بنا  ٥/١، معادل ١٠٠ون ماده يسيم کميشهر کمال شهر عالوه بر جرا
ش يبرابر ب ٥/١ب شده است، وضع عوارض معادل يه ساخت تصومشابه عوارض صدور پروان

 ،١٢/٢/١٣٩٦ـ  ١٠٣٠از عوارض قانوني از مصاديق وضع عوارض مضاعف بوده که آراء شماره 
ن يامؤيد  زين يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٢١/١/١٣٩٧ـ ٣١و  ٢٥/٢/١٣٩٧ـ ٣٢٧
و خالف  يارات قانونيود اختباشد. لذا اخذ عوارض مشابه خارج از حد مي و مفهوم يمعن

قانون  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١است و مستند به بند  يأت عمومير با آراء هيقانون و مغا
  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک

ه است و قانون نسبت به ماقبل ياثر قانون نسبت به آت يقانون مدن ٤مطابق ماده ـ  ٥
ن موضوع اتخاذ شده ينسبت به ا ينکه در خود قانون مقررات خاصيندارد مگر ا خود اثر

و  ١٣٩١ يتعرفه عوارض سالها ١/١٢و  ١٢ف ينکه مقررات بند (د) رديباشد. نظر به ا
ساختمان اخذ  ين عوارض ابقاييبر تع يشهر کمال شهر مبن ياسالم يشورا ١٣٩٥

 که قبل از ييرخ روز نسبت به بناهامشابه و عوارض صدور پروانه ساخت به ن يمبالغ
ث خالف ين حياحداث شده است نسبت به گذشته عطف شده، از ا يشهردار تأسيس

 ١شهر وضع شده است و مستند به بند  ياسالم يارات شورايقانون و خارج از حدود اخت
مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده 
  شود. مي طالاب ١٣٩٢
وضع عوارض  يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به اـ  ٦

ر قانون و يشهرها مغا ياسالم يره در مصوبات شوراهاين ناظر و غيمهندس يبرا النظاره حق
 يمصوبه شورا ١٣ن بند يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيخارج از حدود اخت

ه ينه تهيم درصد از کل هزيزان نيبر وضع عوارض به م يشهر مبنشهر کمال  ياسالم
ل يبه دال ١٣٩٥و  ١٣٩١ ين مرتبط از تعرفه عوارض سالهاياز مهندس النظاره حقنقشه و 

ر يمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٦/١١/١٣٩٤ـ ١٢٢٩شماره رأي  مندرج در
قانون  ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١ه بند است و مستند ب يارات قانونيقانون و خارج از حدود اخت

  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک
 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٨٠ماده  ١٦هرچند در بند ـ ٧

زان ين نوع و ميي، تعيبا اصالحات بعد ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
قانون  ١٧٤ذکر شده است، لکن طبق بند الف ماده  ياسالم يارات شوراهايختعوارض از ا

است يک سيبه عنوان  ١٣٩٠ران مصوب سال يا ياسالم يبرنامه پنجم توسعه جمهور
د قرار يمختلف مورد تاک يهايرا در کاربر ي، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانيکل

شهر کمال شهر هنگام صدور پروانه  يماسال ياست که شورا ين در حاليداده است و ا
 يز به آن افزوده است. از سوين يسبز شهر يتحت عنوان عوارض فضا يعوارض يساختمان

سبز شهرها و  يسبز از جمله قانون گسترش فضا ين مرتبط با فضايگر در قوانيد
نشده است و آراء شماره  بيني پيش يسبز شهر يآن، عوارض فضا يبعد هاي هياصالح
مؤيد  زين يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٠/١١/١٣٩٦ـ ١١٥٣و  ٩/٨/١٣٩٦ ـ ٧٤٦

 ياسالم يشورا ١٣٩٥و  ١٣٩١ يتعرفه عوارض سالها ١٦ن بند ين مطلب است. بنابرايا
ارات يسبز خالف قانون و خارج از حدود اخت يبر عوارض فضا يشهر کمال شهر مبن

 ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨ و ماده ١٢ماده  ١شود و مستند به بند  مي صيتشخ
  شود. مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

  ٢٢/٧/١٣٩٨    ٩٦٠١٥٨٩رهشما
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

  با سالم
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٣٢٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه رأي  يك نسخه از

 ١٣٩٣شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال  ٦ابطال بند «با موضوع:  ٢/٧/١٣٩٨مورخ 
  گردد. رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در روزنامه » استانداري

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  ٩٦/١٥٨٩: روندهپ شماره    ١٣٢٩ :ماره دادنامهش      ٢/٧/١٣٩٨: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداريد يأت عموميه :مرجع رسيدگي

  ياهگورابيزاده س يه مهديخانم آس :يشاك
استخـدام  يآگه يط اختصـاصيشرا ٦د ـ بن١ابطال  :يت و خواستهموضوع شکا

رکل يمد ٢٧/١٢/١٣٩٤ـ ٢٦٠٨/٤٢/٨٠/٩٤نامه شماره ـ ٢الن يگ ياستاندار ١٣٩٣سـال 
  النيگ ياستاندار يو شوراها يدفتر امور شهر

 يآگه يط اختصاصيشرا ٦ابطال بند  يبه موجب دادخواست يشاک :گردش کار
 ٢٧/١٢/١٣٩٤ـ ٢٦٠٨/٤٢/٨٠/٩٤الن و نامه شماره يگ ينداراستا ١٣٩٣استخدام سال 

ن ييرا خواستار شده و در جهت تب النيگ ياستاندار يو شوراها يرکل دفتر امور شهريمد
  خواسته اعالم کرده است که:

   يوان عدالت ادارياست محترم دير«
مون زاده در آز يه مهدينجانب آسيرساند ا مي با سالم  و احترام به استحضار   
 يبرا يمانيالن شرکت  نموده و به صورت پياستان گ يهايشهردار ١٣٩٣ ياستخدام

اطالعات) در  يستم (کارشناس فناوريگر س ليکارشناس تحل يخدمت در پست سازمان
 يط اختصاصيشرا ٦الن در بند يگ يبره سر عمارلو استخدام شدم. استاندار يشهردار

روز  ١٠موظفند حداکثر ظرف مدت  ييشدگان نها رفتهيپذ«د نموده بود ياستخدام ق يآگه
ل پرونده و ارائه تعهد يدفتر نسبت به ارائه مدارک الزم و تکم يپس از اعالم رسم يکار

 يها و سازمانهاير شهرداريت به سامأموري عدم هرگونه انتقال و يساله برا ٧ يمحضر
 يدر شهردار يشغل ر رستهيين عدم تغيگر و همچنيد يياجرا هاي ز دستگاهيوابسته و ن

نش و يگز تأييد و مصاحبه و يدر آزمون کتب يپس از قبول». ندياقدام نما تأسيس تازه
نامه شماره  ٣به موجب بند  ياستاندار يو شوراها يرکل دفتر امور شهريحراست، مد

 يکيموصوف را به عنوان  يدستور داد تعهدنامه محضر ٢٧/١٢/١٣٩٤ـ ٢٦٠٨/٤٢/٨٠/٩٤
ل مدارک، حکم ياخذ و پس از تکم يل پرونده پرسنلياز جهت تشکياز مدارک مورد ن

  ر قانون و شرع است:يل مغايل ذين شرط به داليند. ايام را صادر نما ينيکارگز
ک سال ي يماني، مدت قرارداد استخدام پيمانياستخدام پ نامه آيين ٣طبق ماده ـ ١

ش از مدت قرارداد يت که بن جهين تعهد هفت ساله مستخدم از ايتا سه سال است بنابرا
  ندارد. ياست محمل قانون ياستخدام
 نامه استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور انتقال و آيين ٩٢ـ مطابق مفاد ماده ٢
ها و بالعکس بر اساس  يت مستخدمان شهرداري و سازمانهاي وابسته به ساير دستگاهمأمور
هاي  ت کتبي مستخدم و موافقت دستگاهيت و ساير مقررات مربوط با درخواسمأمور نامه آيين

  ياد شده مجاز است. اين امر به موافقت وزارت کشور استانداري موکول نشده است.
 هاي اجرايي مبدأ و نامه  استخدامي کارکنان شهرداريهاي کشور حقوق دستگاه ـ آيين٣

. ن کرده استييت مستخدمان تعمأموري انتقال و يرا برا يمقصد و مستخدمان شهردار
ندارند حق سلب  ين خصوص دخالتيدر ا ينکه وزارت کشور/ استانداريقطع نظر از ا
ن يو مقرر نشده است. بنابرا بيني پيش يوزارت کشور/استاندار يار مزبور برايحقوق و اخت

ت مأموري از جمله انتقال و نامه آيينف مقرر در ياز حقوق و تکال يمستخدمان شهردار
ت مستخدمان مأموري و سلب حق انتقال و يگرفتن تعهد محضر برخوردار خواهند بود. لذا

  است. يار وزارت کشور/استاندارياز اشخاص مخالف قانون و خارج از حدود اخت
ت استخدام و اشتغال را از دست يآن که موقع يبرا شدگان پذيرفتهر يبنده و ساـ ٤

تنگنا بوده و نه تنها ن سلب حق در حالت اضطرار و يم ايداد يم به ناچار تعهد محضرينده
  ست بلکه خالف شرع بوده است.يبر آن مترتب ن ياثر حقوق
و اند  رفته شدهيق آزمون پذيکه از طر ينيت مستخدممأموري ت انتقال ويمحرومـ  ٥
ازات يه و امتيکه به طور همزمان با استفاده از سهم يمستخدمان يبرا يدين قيعدم چن

اصل  ٩ض ناروا و خالف حکم مقنن و بند يعمال تبعاز مقوله ااند  شده يريخاص به کارگ
ع جهات و مراتب مذکور، ابطال يران است. بنا به جميا ياسالم يجمهور يقانون اساس ٣

استخدام مورد اعتراض  ينامه و آگه يت از معرفمأموري عدم انتقال و يشرط تعهد محضر
  »را استدعا دارم.

ارسال شده  يشاک يبرا يـأت عموميکـه از طرف دفتر ه ياخطار رفع نقص يدر پـ
ثبت دفتر  ١٠/٢/١٣٩٧مورخ  ١ـ  ٩٦ـ ١٥٨٩که به شماره اي  حهيبه موجب ال يبود، و

  شده پاسخ داده است که: يوان عدالت اداريد يتخصص يأتهايو ه يأت عمومياداره کل ه
  يوان عدالت اداريد يأت عموميس محترم دفتر هيرئ«

  کميسالم عل
راجع به پرونده  ١٨/١/١٣٩٧ـ ٠٢٦٢٩ه رفع نقص شماره ياراحتراماً عطف به اخط

همان گونه که اشراف دارند اکراه  ٩٦٠١٥٨٩کالسه  ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٤٢٤شماره 
 يا جسميو  ي، معنويان ماديم از زيکه اگر ب يعبارت است از وادار کردن فرد بر کار

 هيسوره نحل، آ ١٠٦ه يآ داد عالوه بر نمي نبود، آن را انجامکننده  د اکراهياز تهد يناش
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