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  ٢٠/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠٠٣٢٢شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران ميمديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمديره و  رئيس محترم هيأت

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

رسيدگي به دعاوي الزام به «با موضوع:  ٣٠/٢/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٨
جهت درج » پرداخت عيدي ايام اسارت آزادگان در صالحيت شعب ديوان عدالت اداري

  د.گرد پيوست ارسال مي در روزنامه رسمي به
  عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين مديركل هيأت

  
  ٩٩٠٠٣٢٢ :پرونده شماره    ٣٤٨ :دادنامه شماره     ٣٠/٢/١٣٩٩: دادنامه تاريخ

  عمومي ديوان عدالت اداري. هيأت مرجع رسيدگي:
  نسب يعل يعل يآقا: تعارضکننده  اعالم

    يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 هاي سال يديع پرداخت بر يمبن آزادگان از يبرخ دادخواست خصوص در :کار گردش

  اند. کرده صادر يمعارض آراء يادار عدالت وانيد شعب اسارت،
  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش

 شماره ندهپرو به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤٥ شعبه: الف
 و آموزش تيطرف به نسب يعل يعل يآقا دادخواست موضوع با ٩٤٠٩٩٨٠٩٥٧٠٠١٠٠٤

 به اسارت اميا ماه ٤٤ يديع پرداخت به الزام خواسته به و راحمديبو و هيلويکهک پرورش
 صادر يرأ ريز شرح به ٧/٩/١٣٩٥ـ ٩٥٠٩٩٧٠٠٩٥٧٠٠١٥٦٩ شماره دادنامه موجب

  :است کرده
 شدن االجرا الزم و ثارگرانيا به يرسان خدمات جامع قانون بيتصو با نکهيا به نظر

 ثاگرانيا ازاتيامت و حقوق به راجع يدعاو يتمام به يدگيرس ١٤/١/١٣٩٢ خيتار از آن
 در مذکور قانون ٥٨ ماده ٢ تبصره حسب) جانباز آزاده، مفقوداالثر، د،يشه از اعم(

 ثارگرانيا و جانبازان ياستخدام و ياجتماع التيتسه قانون ١٦ ماده ونيسيکم تيصالح
 ذکورم ونيسيکم يدگيرس از قبل وانيد يدگيرس نيبنابرا باشد، مي ١٣٧٤ سال مصوب

 يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٧ و ١٠ مواد به مستنداً لذا باشد مي يقانون هيتوج اقدف
 ستيب تمد ظرف صادره يرأ. دينما مي اعالم و صادر تيشکا رد قرار يادار عدالت وانيد

  .است يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ از پس روز
 ١٤ شعبه ١١/١١/١٣٩٥ ـ٩٥٠٩٩٧٠٩٥٦٤٠١٨٦١ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ

  .است شده تأييد يادار عدالت وانيد دنظريتجد
 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢٧ شعبه :ب  

 يستيبهز سازمان تيطرف به دانش رضا يآقا دادخواست موضوع با ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٣٠٦٢
 پرداخت به خوانده تيمحکوم به حکم صدور يتقاضا خواسته به و راحمديبو و هيلويکهک استان

 دادنامه موجب به يديع سال دو اسارت سال هر ازاء به ١٣ ماده مطابق اسارت دوران يديع
  : است کرده صادر يرأ ريز شرح هب ٣/٣/١٣٩٣ـ ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٣١٤ شماره

 و آن ضمائم و دادخواست شرح به يشاک اظهارات و پرونده اتيمحتو در مداقه با
 نکهيا به نظر يابراز مدارک و ليدال يبررس ضمن و تيشکا طرف هيدفاع حهيال مفاد

 تيحما قانون از ١٣و ٨ ماده جمله از آزادگان از تيحما به مربوط نيقوان و مقررات مطابق
 شماره مصوبه نيهمچن و ١٣/٩/١٣٦٨ مورخ مصوب کشور به ورود از بعد آزادگان از

 در خوانده که مقررات و نيقوان ريسا و رانيوز أتيه ١٩/٥/١٣٧٠ـ   هـ١٨٧ت/٢١٥٧
 برابر دو معادل پرداخت به مکلف يياجراهاي  دستگاه نموده اذعان آن به هيدفاع حهيال

 عدم و باشند ) ميرهيغ و يديعـ   اسارت يمرخصـ   حقوق از اعم( لحاظ هر از سنوات
 مطروحه تيشکا فوق مراتب به بنا شد نخواهد مکتسبه حق عييتض موجب اعتبار تأمين

 عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون از ٦٥ و ١٠ ماده به مستنداً و صيتشخ وارد
 دادخواست شرح به يکشا خواسته اجابت به خوانده الزام و تيشکا ورود به حکم يادار

 شعب در تجديدنظرخواهي قابل ابالغ از پس روز ستيب ظرف صادره يرأ. دينما مي صادر
  .باشد مي وانيد دنظريتجد

  .افتي تيقطع تجديدنظرخواهي عدم علّت به مذکور يرأ
 نيمعاون و سيرئ حضور با ٣٠/٢/١٣٩٩ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث

  عمومي هيأت يرأ
  .است محرز آراء در تعارض: اوالً

 مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٠ ماده يمبنا بر: اًيثان
 از يحقوق اي يقيحق اشخاص اعتراضات و تظلّمات و اتيشکا به يدگيرس ١٣٩٢ سال
 يشرکتها و مؤسسات و سازمانها وها  وزارتخانه از اعم يدولت يواحدها اقدامات و ماتيتصم
 مؤسسات و يانقالب ينهادها و التيتشک و ياجتماع تأمين سازمان و هايشهردار و يدولت

 به راجع امور در مذکور يواحدها مأموران اماتاقد و ماتيتصم نيهمچن و آنها به وابسته
 نکهيا به تيعنا با و دارد قرار يادار عدالت وانيد شعب تيصالح در آنها، فيوظا

 جانبازان ياجتماع و ياستخدام التيتسه قانون ١٦ ماده موضوع ونيسيکم تيصالح
 جامع ونقان ٥٨ ماده ٢ تبصره و ماده نيا در مذکور موارد به منحصر ياسالم انقالب

 اميا يديع پرداخت به الزام خواسته به يدگيرس شامل و است ثارگرانيا به يرسان خدمات
 تيصالح در فوق خواسته به مطروحه يدعاو به يدگيرس لذا شود، نمي آزادگان اسارت
 ٢٧ شعبه از صادره ٢/٣/١٣٩٣ـ ٣١٤ شماره يرأ و دارد قرار يادار عدالت وانيد شعب

 با منطبق موضوع، نيا در وانيد شعب تيصالح رشيپذ ثيح از يادار عدالت وانيد
 نييآ و التيتشک قانون ٨٩ ماده و ١٢ ماده ٢ بند استناد به يرأ نيا. است يقانون نيمواز

 ريسا و يادار عدالت وانيد شعب يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس
  .است االتباع الزم مشابه موارد در مربوط يادار مراجع

  يبهرام مدکاظمي ـ محدار عدالت وانيد يعموم أتيه سيرئ
                                                         

  ٣١/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٥٠١٠٣٦شماره
  بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

  عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايرانمديره و مدير رئيس هيأت

 هاي  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامهرأي  يك نسخه از
جهت درج  ٢٣/٢/١٣٩٩مورخ   ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٦٢الي  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٤٩

  گردد. در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدال   ت اداري 

  
  ٣٦٢الي  ٣٤٩ ماره دادنامه:ش        ٢٣/٢/١٣٩٩ خ دادنامه:تاري

، ٩٦٠٠٥٦٧، ٩٦٠٠٥٧١، ٩٦٠٠٧٣٣، ٩٦٠٠٧٤٠، ٩٦٠٠٩٤٣ـرونده: پ شماره
٩٦٠١٠٤٤، ٩٦٠١٣٥٧، ٩٦٠١٣٦٢، ٩٦٠١٥٤٥، ٩٥٠١٠٣٦، ٩٦٠٠٥٠٢، ٩٦٠٠٥٥٩ ،
٩٦٠٠٩٥٧، ٩٦٠٠٩٧١  

  يادار وان عدالتيد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
آقايان علي نوين، وحيد کالنتري، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفري و محمد  ي:شاك

نظري، احمد پاک نژاد، عليرضا دايي بارنجي، ستار قلي زاده همگي با وکالت آقاي محمد 
فرضي، محمد، مرتضي، مهدي برزگر اکرامي با وکالت آقاي فرامرز صمدي، شرکت مديريت 

ايران با وکالت خانم مريم ايراني و آقاي فرهاد آدينه وند، محمد خاکي  سازي طرح و اجرا خانه
  کويچ، جواد يدي زنجناب، داود نورزاده قنديلو، محمدعلي دارايي، حمزه شکريان

  شوراي اسالمي شهر تبريزطرف شکايت: 
موضوع عوارض ( ١٣٩١سال  ٢٢و  ١٨مواد ـ  الف موضوع شکايت و خواسته:

، ١٦و  ١١، مواد ١٠ماده  ١٤ف يل بند آخر رديذـ  ب )نگيف پارکو حذها  يانياع يابقا
و  ٢٢، ١٩ن مواد يو همچن ١٨ل ماده ي) ذ٢بند آخر و بند ( ١٠ ٢) و ١بند ( ٤ـ ١ف يرد

، يسبز، قطار شهر ي، فضايپروانه ساختمان ير بنايموضوع عوارض ز( ١٣٩٣سال  ٤٧
م مطالبات ينگ و ضوابط تقسيپارک، حذف يعمومهاي  کمک به کتابخانه ها، يانياع يابقا

 يموضوع: عوارض ابقا( ١٣٩٤سال  ٢٠و ماده  ١٨ماده  ٣و  ٢هاي  بندـ  ) جيشهردار
 ٣و بند  ٢ل بند يذ ٢، جدول ١٨ماده  ١٠ـ ٢ف يردـ  د )ک عرصه و افرازيو تفکها  يانياع

وده، (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افز ١٣٩٥سال  ٢٦و  ٢٠همان ماده و مواد 
ـ  هـ ي)ت کاربريا تثبير يياز تغ يک عرصه و افراز و عوارض ناشينگ، تفکيپارک يکسر
بند  ٤ـ ١ف يو رد ١٧و  ١٦، ١١، مواد ١٠از ماده  ١٤ف يل بند آخر ردي، ذ٩و  ٨، ٣مواد 

 سال ٢٦و  ٢٣، ٢١، ٢٠ن مواد يو همچن ١٨بند آخر ماده  ١٠ـ ٢ف ي) و رد٣) و بند (١(
سبز،  يل پرونده، فضايو تشک يد شهرسازيخدمات بازد يبها موضوع عوارض( ١٣٩٦

ز، يشهر تبر يعمومهاي  ، کمک به کتابخانهيپروانه ساختمان ير بنايارزش اضافه شده، ز
، يانيک اعيک عرصه و افراز، تفکيتفک ها، يانياع يدر معابر، ابقا يش آمدگي، پيقطار شهر
 يهايکاربر ييايو مزا يز ارزش اقتصادت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده ايحق مشرف

  زيشهر تبر ياسالم يشورا يعوارض محلهاي  از تعرفه ي)شهرهاي  د بر اساس طرحيجد
 ٢٢و  ١٨مواد ـ  الف :ابطال ،جداگانههاي  ان به موجب دادخواستيشاک گردش کار:

ف يل بند آخر رديذـ  ب )نگيو حذف پارکها  يانياع يموضوع عوارض ابقا( ١٣٩١سال 
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 ١٨ل ماده ي) ذ٢بند آخر و بند ( ١٠ ٢) و ١بند ( ٤ـ ١ف ي، رد١٦و  ١١، مواد ١٠ماده  ١٤
، يپروانه ساختمان ير بنايموضوع عوارض ز( ١٣٩٣سال  ٤٧و  ٢٢، ١٩ن مواد يو همچن

نگ و ي، حذف پارکيعمومهاي  کمک به کتابخانه ها، يانياع ي، ابقايسبز، قطار شهر يفضا
  )يردارم مطالبات شهيضوابط تقس

ها  يانياع يموضوع: عوارض ابقا( ١٣٩٤سال  ٢٠و ماده  ١٨ماده  ٣و  ٢هاي  بندـ  ج
همان  ٣و بند  ٢ل بند يذ ٢، جدول ١٨ماده  ١٠ـ ٢ف يردـ  د )ک عرصه و افرازيو تفک

 يموضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسر( ١٣٩٥سال  ٢٦و  ٢٠ماده و مواد 
، ٣مواد ـ  و هـ ي)ت کاربريا تثبير يياز تغ يافراز و عوارض ناشک عرصه و ينگ، تفکيپارک

) و ١بند ( ٤ـ ١ف يو رد ١٧و  ١٦، ١١، مواد ١٠از ماده  ١٤ف يل بند آخر ردي، ذ٩و  ٨
 ١٣٩٦سال  ٢٦و  ٢٣، ٢١، ٢٠ن مواد يو همچن ١٨بند آخر ماده  ١٠ـ ٢ف ي) و رد٣بند (

سبز، ارزش  يل پرونده، فضايشکو ت يد شهرسازيخدمات بازد يموضوع عوارض بها(
ز، قطار يشهر تبر يعمومهاي  ، کمک به کتابخانهيپروانه ساختمان ير بناياضافه شده، ز

، حق يانيک اعيک عرصه و افراز، تفکيتفک ها، يانياع يدر معابر، ابقا يش آمدگي، پيشهر
د يجد يهايکاربر ييايو مزا يت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصاديمشرف

ز را يشهر تبر ياسالم يشورا يعوارض محلهاي  از تعرفه ي)شهرهاي  بر اساس طرح
  اند: ن خواسته اعالم کردهييده و در جهت تبيخواستار گرد

نگهبان،  يشورا ١٣٧٥سال  ٥٦٩و  ١٢/١/٧٤ـ  ٨٤٠ه شماره يبه استناد نظرـ ١
  د مستند به قانون باشد.يبا از اشخاص يوصول هرگونه وجه

و در فراز  )٢٢/١٠/١٣٨١مصوب (...  يبه استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادـ ٢
قانون برنامه پنجم توسعه  ٦٢ماده  ٣قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره  ١ماده  يانيپا
افت هرگونه وجه از يات بر ارزش افزوده، دريقانون مال ٥٠و مطابق ماده  )١٣٨٩مصوب (

 ع عوارض صورتيره به موجب قانون تجميو غ يو محل ياز ملات عوارض اعم يجمله مال
ر مراجع يو سا ياسالم يمآخذ و... توسط شوراها يعوارض به درآمدها يرد و برقراريپذ مي

  باشد. مي ممنوع
اموال  )١٣٨٧مصوب (ات بر ارزش افزوده يقانون مال ١٢ماده  ٨به استناد بند ـ ٣

همان قانون، ارائه خدمات به  ٥و طبق ماده  باشند مي ات معافيمنقول از پرداخت مال
ن يف چنينکه تکليدر قبال ما به ازاء است و با توجه به اي غيرانجام خدمت برا يمعن

گردد تا  نمي ارائه يها داده شده و خدمتيون ماده صد شهرداريسيبرابر قانون به کم يموارد
شهر  ياسالم يت شوراارايطه اختيمشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از ح

ا مأذون از قبل ين خصـوص اختصاص به قوه مقننه و يز بوده و وضع قاعـده آمره در ايتبر
  ت مشروع و هدف و احکام مقنن است.يط و اعتبار مالکير اصل تسليقانونگذار دارد و مغا

و بند  ٨٠قانون اساسي و همچنين به موجب ماده  ١٧٠ـ به استناد قسمت دوم اصل ٤
قانون تشکيالت، وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي ... مصوبات مذکور  ٧١ده ما ١٦
  بايست توسط هيأتي مرکب از وزير کشور، وزير دادگستري و شوراهاي اسالمي وضع گردد مي

 ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٤و ماده  يقانون اساس ٥١مطابق اصل ـ  ٥
خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات ا يافت هرگونه وجه، کاال يز، دريدولت ن

  اد شده خالف قانون است.ين يتوسط مراجع مذکور در قوان
از زمره  يانيک اعيتفک )١٣١٠مصوب (قانون ثبت  ١٥٠ح ماده يمطابق نص صرـ  ٦

نه آن در يادارات ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک است و هز يتيو ماه يف ذاتيوظا
روز ملک قرار گرفته است.  يک، ارزش معامالتيعوارض تفک يو مبنا بين ماده تصويهم

 يندارد تا مبنا يک اراضيا تفکيدر افراز و  يچ گونه دخل و تصرفيه ين شهرداريبنابرا
  رد.يک قرار گيعوارض تفک

 ١٣١٤ـ با توجه به استدالل هيات عمومي ديوان عدالت اداري در آراي شماره ٧
دهنده خدمتي  شهرداري در خصوص تفکيک و افراز ارائه: «١٠/١٢/١٣٩٥ـ  ١٣١٦الي 

قانون ماليات بر ارزش افزوده امکان برقراري عوارض براي  ٥نيست تا مطابق ماده 
قانون  ١٠١خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصالح ماده 

قانون  ٤آن صرف نظر از اينکه مطابق ماده  ٣) و تبصره ١٣٩٠شهرداري (مصوب 
شود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت  مدني عطف به ماسبق نمي

تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي 
  »تا ميزان مقرر در تبصره مذکور است.

هاي  يانيبر اع »نگيپارک يکسر«و  »ارزش اضافه شده«ن يوضع عوارض با عناوـ  ٨
 ٥٠ر با ماده يباشد، مغا مي مهيماده صد که مشمول جر يونهايسيابقاء شده توسط کم

  باشد. ي ميقانون شهردار ١٠٠ماده  ٥ات بر ارزش افزوده و تبصره يقانون مال
 يعال يشورا تأسيس قانون ٥ر با ماده يمغا يرکاربرييز عوارض تغيتجوـ ٩
 يأت عموميه ١٣/١/١٣٩٤ـ١١٢١و  ١٤/١١/١٣٩١ـ٤شماره  يو آرا يو معمار يشهرساز

  است. يوان عدالت اداريد

قانون اساسي حکم به مجازات و تعيين جريمه  ٣٦ـ همچنين مطابق اصل ١٠
صرفاً از طريق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداريها، صرفاً 

 هاي موضوع اين ماده را صالح به تعيين تکليف در مورد کسري و حذف کميسيون
  پارکينگ دانسته است.

  ي:وان عدالت اداريد يأت عموميه يآراـ ١١
ر ييره، اضافه تراکم، تغير بنا، پذي(عوارض ز ١٤/١١/١٣٨٠ـ  ٣٥٨ يال ٣٥٤ :١٣٨٠

  )يم تخلفات ساختمانيو مازاد بر جرا يکاربر
ـ ٩٦٤و  ٢/٥/١٣٨٦ـ ٣١٦ ،١٢/١٢/١٣٨٦ ـ١٤٤٢ :١٣٨٦ ٩/٩/١٣٨٢ ـ٣٦١ :١٣٨٢

٢٢/٩/١٣٨٦  
  ٩/٤/١٣٨٧ـ  ٢١٨و  ١٢/٣/١٣٨٧ـ  ١٤٨، ١١/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨ :١٣٨٧
  ٢٩/٩/١٣٨٩ـ ٣٩٣و  ٤/١١/١٣٨٩ ـ٤٩٢، ٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ٤٥٩ :١٣٨٩
  ٩/٨/١٣٩٠ ـ ٣٣٦و  ٧/٩/١٣٩٠ ـ٣٨١ :١٣٩٠
ـ ٦٣٤، ١٣/٩/١٣٩١ ـ٦٢١، ١٣٩١ ـ١٤٨١ يال ١٤٧٨، ٢/١١/١٣٩١ـ  ٧٧٠: ١٣٩١

  ٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩و  ١٦/٥/٩١١٣ ـ ٢٧٥، ٢١/٩/١٣٩١ ـ٦٢٧، ٢١/١١/١٣٩١
  ٢٣/٢/١٣٩٢ـ  ١١٦و  ١٦/٢/١٣٩٢ـ  ١٠٠ يال ٩٧، ١/٧/١٣٩٢ ـ٤٢٧ :١٣٩٢
  ١٧/٦/١٣٩٣ـ  ١٠١٨ :١٣٩٣
  ٢٥/٣/١٣٩٤ـ  ٣٥٠و  ١٠/٩/١٣٩٤ـ  ١٠٨٦ :١٣٩٤
 يال ٣٢١، ٢/١٠/١٣٩٥ـ ٥٩٣ ،٣٠/٩/١٣٩٥ ـ٧٥٢ ،١٦/٧/١٣٩٥ـ  ٤٢٨ :١٣٩٥

 يال ١٣١٣، ١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٢، ١٧/١/١٣٩٥ ـ١٣٥٩ يال ١٣٥٦، ١٢/٥/١٣٩٥ـ  ٣٢٦
  ١١/٨/١٣٩٥ـ  ٥١٨و  ١٠/١٢/١٣٩٥ ـ١٣١٢، ١٠/١٢/١٣٩٥ـ  ١٣١٦

  ٢/٣/١٣٩٦ ـ١٨٢ :١٣٩٦
وان يد يون مشورتيسيکم ٢٧/١/١٣٩١ ـ٧٣/٩١شماره  يه مشورتين نظريو همچن

  يعدالت ادار
 :تيمورد شکاهاي  متن مقرره 

  )١٣٩١سال ها ( يانياع يعوارض ابقاـ  ١٨ماده 
 سبز ينگ و فضايپارک تأمين بدون يصدور پروانه ساختمانمجاز به  يشهردارـ ٤ـ ١

از  ياحداثهاي  يانيباز و ابقاء اع يفضا تأمين بدون يباشد، در صورت تخلف ساختمان نمي
مقدار (ن رفته به شرح فرمول يباز از ب يماده صد از هر مترمربع فضاهاي  ونيسيق کميطر

   شد.عوارض آن محاسبه خواهد  )٧٥  P  ×باز  يفضا يکسر
  )١٣٩٣(سال ها  يانياع يعوارض ابقاـ  ١٨ماده 

 سبز ينگ و فضايپارک تأمين بدون يمجاز به صدور پروانه ساختمان يشهردارـ ٤ـ ١
از  ياحداثهاي  يانيباز و ابقاء اع يفضا تأمين بدون يباشد، در صورت تخلف ساختمان نمي

عوارض  ١٠٠  p  ن رفته بهيب باز از يماده صد به ازاء هر مترمربع فضا يونهايسيق کميطر
  محاسبه و وصول خواهد شد.

  )١٣٩٣سال ( ١٨ماده  ٢بند 
  يمسکونـ غير٢
بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختماني تبديل و يا احداث  

گردد برابر جدول  حکم ابقاء آنها صادر مي ١٠٠شده و طبق آراي کميسيونهاي ماده 
  شود: ذيل محاسبه مي

  

  نحوه محاسبه عوارض  شرح فيرد

  ن تعرفهيبرابر عوارض پروانه و عوارض روز مشمول ا ١؍٥  يمطابق ضوابط و مطابق کاربر  ١

  ن تعرفهيبرابر عوارض روز مشمول ا ٢م روز و ي% ارزش تقو٢٠  يخالف ضوابط و مطابق کاربر  ٢

  ن تعرفهيوز مشمول ابرابر عوارض ر ٣م روز و ي% ارزش تقو٢٠  يخالف ضوابط و خالف کاربر  ٣

  
به جزء  يمسکوني غيرش عرض دهنه و ارتفاع واحدهايدر صورت افزاـ ٢ـ١

 يو صدور رأ يحيتفرـ  يستي، توري، ورزشيدرمان ي، بهداشتي، آموزشيفرهنگ يهايکاربر
م روز يدرصد ارزش اضافه شده تقو ٢٠عوارض آنها  ١٠٠ماده  يونهايسيکم يابقاء از سو

 د.شو مي محاسبه و اخذ
ش يب يش سطح بالکن بها افزايدر صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه و ـ ٢ـ ٢

م روز به عنوان عوارض پس از يدرصد ارزش اضافه شده تقو ٢٠از نصف مساحت مغازه، 
  باشد. مي ابقاء قابل محاسبه

ن ي) هم١٠مربوطه بر اساس ماده ( يدر کاربر يمسکوني غيرر بنايعوارض زـ ٢ـ٣
  ن ماده محاسبه و وصول خواهد شد.يا ٢ب جدول شماره ياعمال ضرا تعرفه با
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  ١٠٠م ماده ياعمال جرا يبرا يانياع ين ارزش معامالتييرابطه تع
  

 p ٪ها يانياع يل = ارزش معامالتيساختمان طبق جدول ذ ي+ ارزش معامالت )ارزش روز( ٢٠ 

  

ف
دي
ر

  

  شرح
ها  ارزش معامالتي اعياني

  )براي هر مترمربع (ريال

    اسکلت اعيانيـ  انواع ساختمانـ  الف  

  ٣٣٠٠٠٠  هر متر مربعـ اي  طبقه سازه ٥اسکلت بتوني با هر نوع سقف تا   ١

  ٤١٥٠٠٠  هر متر مربعـ اي  طبقه سازه ٥اسکلت بتوني با هر نوع سقف بيش از   ٢

  ٣٠٠٠٠٠  هر متر مربعـ اي  طبقه سازه ٥اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا   ٣

  ٣٨٠٠٠٠  هر متر مربعـ اي  طبقه سازه ٥فلزي با هر نوع سقف بيش از اسکلت   ٤

٥  
فلزي يا بتوني که معموالً در وسط ساختمان هاي  اسکلت مختلط بنائي با ستون

  شود. مي اجرا
٢٧٥٠٠٠  

  ١٧٠٠٠٠  )سقف فلزي(اسکلت آجر   ٦

  ١١٠٠٠٠  )خشت و گل و سنگ و چوب(اسکلت مخلوط   ٧

  ١٣٠٠٠٠  )بيفقط سقف چو(اسکلت آجري   ٨

  ٤٠٠٠٠٠  )شده و اشباع صنعتيهاي  پيش ساخته شده از چوب(ساختمان تمام صنعتي   ٩

    متر طول ٤انبارها با دهنه بيش از ـ  ب  

  ١٧٠٠٠٠  اسکلت آجر يا بتوني يا سنگي با هر نوع سقف  ١

  ٢٥٠٠٠٠  اسکلت فلزي يا سوله پيش ساخته با هر نوع سقف  ٢

  ٢٠٠٠٠٠  بتوني پيش ساخته با هر نوع سقفاسکلت نيمه فلزي يا نيمه   ٣

    يا توقفگاه هاها  سالنـ  ج  

  ٢٠٠٠٠٠  بلوک سيمانيـ  آجرـ  با مصالح بنايي سنگ  ١

  ٢٦٠٠٠٠  بتون آرمه يا فلزيهاي  اسکلت فلزي با ستون  ٢

  ٢٠٥٠٠٠  اسکلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني  ٣

  ٥٠٠٠٠  گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف  ٤

    و سايه بان هاها  آشيانه ـ د  

  ٦٣٠٠٠  چوبي و مصالح بنائي با هر نوع سقفهاي  با پايه  ١

  ٨٥٠٠٠  فلزي يا بتون آرمه با هر نوع سقفهاي  با پايه  ٢

ـ تأسيسه       اتـ 

  ١٤٠٠٠  سانترالـ  حرارتي مرکزي شوفاژهاي  دستگاه  ١

  ٢٥٠٠٠  )گرمايشي و خنک کننده(تهويه مطبوع   ٢

  ٦٠٠٠٠  هر متر مربع آسانسور براي  ٣

    ساير مواردـ  و  

  ٤٠٠٠٠  متر مکعب باالتر ٦انواع مخازن اعم از زير زميني هواي از   ١

  ٥٠٠٠٠  سکوها و باراندازهاي هر متر مربع  ٢

    ديوار کشي با هر نوع مصالح  ٣

نفع به يذ يم از سويدرصد از عوارض و جرا ٣٠در صورت پرداخت حداقل ـ ٢ـ ٤
ماه از  ٣ه حساب تا يتسو يدر سنوات قبل و در هنگام مراجعه برا ش پرداختيصورت پ
ماه عوارض به روز محاسبه و مبالغ  ٣شدن  يش و پس از سپريبدون افزا يزيزمان وار

 خواهد شد. يم کارسازيمنظور و به صورت تناسب مستق نفع ذي يزيوار
، ي، خدماتيتجار يانياع ير بر ابقايون ماده صد دايسيکه آراء کم يدر صورتـ ٢ـ  ٥

) بر اساس ارزش ١٠٠) ماده (٣و بالکن داخل مغازه و به استناد تبصره ( يتجار يانبار
صادر شده باشد عوارض آن  )ماده نيموضوع جدول شماره سه ا(ساختمان باشد  يمعامالت

مساحت مشاعات  يم روز محاسبه و عمل خواهد شد و براي% ارزش تقو٣٥بر اساس 
ن تعرفه با اعمال يهم ١٠عوارض مندرج در بند (ج) ماده  يدماتخـ  يتجار يواحدها

    اقدام خواهد شد. ١٨ب جدول شماره دو ماده يضرا
در  يده به شارع خالف ضوابط شهرسازيدر صورت احداث بالکن رو پوشـ ٢ـ  ٦

و ابقاء از  يا مازاد بر پروانه ساختمانيو بدون پروانه،  يمسکونغير و يمسکون يهايکاربر

خواهد بود.  p٢٦  هر مترمربع ينحوه محاسبه عوارض آن به ازا ١٠٠ون ماده يسيکم يسو
ب جداول يبرابر عوارض مربوط با اعمال ضرا يمطابق ضوابط شهرسازهاي  (ضمناً بالکن

  گردد.) مي ن ماده محاسبهيهم
افت مجوز اقدام به يمجاز بدون در يو خدمات يتجار يکه واحدها يدر صورتـ ٢ـ ٧

ماده صد حکم به ابقاء  يونهايسيکم يند و سپس از سويض سقف نمايا تعوي د بنايتجد
ن تعرفه يهم ١٠آنها صادر شود عوارض آن سه برابر عوارض مندرج در بند (ج) ماده 

  محاسبه و اخذ خواهد شد.
ـ در صورت تبديل انباري تجاري مجاز به تجاري و ابقاء آن در کميسيونهاي ماده ٢ـ  ٨

  باشد. ش اضافه شده تقويم روز به عنوان عوارض قابل احتساب و اخذ ميدرصد ارز ٢٠صد، 
م روز يدرصد ارزش اضافه شده تقو ١٥ يمسکوني غيرانيک اعيدر صورت تفکـ ٢ـ ٩

  باشد. مي ک به عنوان عوارض پس از ابقاء قابل وصوليحاصل از تفک
اري بر اساس بند ـ عوارض مازاد بر تراکم زيربناي تجاري و خدماتي و انباري تج٢ـ ١٠

  همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. ٢و مطابق ضرايب جدول رديف  ١٠) ماده ١(الف ـ 
  )١٣٩٦(سال ها  يانياع يعوارض ابقاـ ١٨ماده

 نگيباز و پارک يفضا تأمين بدون يمجاز به صدور پروانه ساختمان يشهردارـ ٤ـ ١
هاي  يانيابقاء اع يباز و صدور رأ يفضا تأمين بدون يباشد، در صورت تخلف ساختمان نمي

باز از  يبه ازاء هر مترمربع فضا ١٣٩٥ ماده صد تا آخر سال يونهايسيق کمياز طر ياحداث
  محاسبه و وصول خواهد شد. ٢٠٠  p  عوارض آن ١٣٩٦و از اول سال  ١٥٠  p  ن رفتهيب

داث ابقاء شده که سال اح يمسـکونهاي  يانياع يعوارض مازاد بر تراکم براـ  ٥ـ ١
  گردد. نمي باشد، شامل مي ١٣٧٤آنها قبل از سال 

  )١٣٩١سال (نگ يعوارض حذف پارک ـ٢٢ماده 
است و  يکه امکان احداث آن وجود دارد اجبارهايي  نگ در ساختمانياحداث پارک

بدون  ينگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانيافت عوارض حذف پارکيحق در يشهردار
غيرممکن  در مواقع ين گونه ساختمانها ممنوع است وليا يرانگ بيدر نظر گرفتن پارک

    گردد. مي نيير تعيهنگام صدور پروانه به شرح ز به
 ينگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانيعوارض حذف پارکـ ١

اعم از (ن ماده يا ٢موضوع بند هاي  نگ در ساختمانيپارک تأمين که امکان يدر مناطق
 يو ...) به هر مترمربع فضا يو درمان يو بهداشت ي، صنعتيخدمات ي، اداريتجار ،يمسکون

عوارض  يشهر يليمطابق ضوابط طرح تفص(مساحت آن  ينگ و کسريحذف شده پارک
 ٢٥به مساحت  الذکر فوق ياز واحدها برداري بهرههر واحد قابل  ينگ به ازايحذف پارک

برابر و در  ٢٠ )باشد مي مترمربع ٥٠ ن مساحتيا يصنعت يواحدها يمترمربع و برا
نگ يبه عنوان عوارض حذف پارک ياراض يبرابر ارزش معامالت ١٠محدوده بافت فرسوده 

 يصرفاً به متراژ کسر يشهرساز تأييد با ييتعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابه جا
    افته محاسبه و وصول خواهد شد.يمساحت کاهش 

درصد  ١٢٠تراکم (ورت احداث طبقه همکف و اول در ص يدر قطعات شمالـ ١ـ ١
نگ بالمانع يدو باب پارک يمترمربع برا ٥٠اط تا حد ياستفاده از ح ي)در دو واحد مسکون

است در  يهيشود بد ي نميباز تلق ينگ جزو فضاياست. الزم به ذکر است مساحت پارک
باشد. ضمناً  ي ميامه واحدها الزيکل ينگ برايا واحد، احداث پارکيش طبقه يصورت افزا

    خواهد بود. ٣× ٥نگ يشود، ابعاد پارک ي ميمستقل طراح يکه با ورود ينگيپارک
  ر خواهد بود.ينگ صرفاً شامل موارد زيحذف پارکـ ٢

الف) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان 
و تعبيه درب پارکينگ از ساير نقاط بر ملک  کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحي

  شود. به سبب عوارض زمين مقدور نباشد، در اين قطعه عدم احداث پارکينگ بالمانع اعالم مي
ت يباشد که از نظر موقع يکه وضع ساختمان نسبت به معبر به صورت يب) در صورت

ن گونه يدر انگ مقدور نباشد، يخودرو به پارک يو عرض معبر امکان تردد و دسترس
  باشد. مي نگ بالمانعيقطعات عدم احداث پارک

شوند؛ هرچند که  نمي نگيپارک يمجاز موجود شامل کسرهاي  مغازه يدبنايج) تجد
  باشند. يافت پروانه ساختمانيبدون در

درصد بوده  ١٥ش از يب بيش يا دارايو اي  که به صورت پله ييد) در معابر و گذرها
نخواهد بود و صرفاً  ينگ الزاميپارک تأمين ض نباشد،يعرشامل ت يليو در طرح تفص

 ين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. شهرداريک همينگ برابر بند يپارک يعوارض کسر
 هاي پارکينگ را در تملک و احداث پارکينگ تأمين منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم

  د.ينه نمايهزاي  و منطقهاي  محله يعموم
ه ينگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پايت مشمول حذف پارکن در قطعايهمچن

ش از يمجاز هر طبقه آنها ب يربنايکه ز يخواهد بود و در امالک )درصد ١٢٠(
ر يتجاوز نخواهد کرد و در امالک ز يواحد مسکون ٣مترمربع باشد کل طبقات از ٢٠٠
    واهد بود.خ يدرصد در دو واحد مسکون ١٠٠طبقه با سطح اشغال  ٢مترمربع  ١٠٠
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ماده  يونهايسيکم يابقاء شده توسط آراهاي  يانينگ اعيپارک يعوارض کسرـ ٣
  ل محاسبه و اخذ خواهد شد.يصد به شرح جدول ذ

  
  رابطه عوارض  نوع کاربري رديف

  ٢٥×  ٢×  ١٥  P  يمسکون  ١

  ٢٥× ٢×  ٢٠  P  ير مسکونيغ  ٢
  

نگ به يپارک يکسر در محاسبه عوارض ١٨ب جداول (الف) و (ب) ماده يالف) ضرا
 باشد. نمي ن بنديبه ا يشرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسر

 ياز سو ١٣٨٣ابقاء شده قبل از سال  ينگ واحدهايپارک يب) عوارض کسر
  ) محاسبه خواهد شد.٢٥×  p٣ماده صد معادل ( يونهايسيکم

با لحاظ  يب کشض شوند، در صورت عقيشامل تعر يليکه در طرح تفص يامالکـ ٤
 يواحدها ينگ برايپارک تأمين محاسبه عوارض و تعداد طبقات، يبرا يعرض گذر آت

ل ينگ به دليپارک ير کاربريي، مجاز به تغيبوده و مالک با سپردن تعهد ثبت يالزام ياحداث
  ر امالک نخواهد بود.يض سايعدم تعر

ها  چهار راهها و تقاطعو  ياصل يابانهاين امالک مشرف به معابر و خيمالکـ ١تبصره
به  يکنند که مشکل و مزاحمت يخودرو به ملک را چنان طراح يراه دسترس يستيبا

ص يأت تشخيه تأييد د بهيبا ين دسترسياورد و اين به وجود نيو عابر يعبور يخودروها
منطقه و کارشناس  ي، مسئول طرح و گذربنديس شهرسازيا رئيشامل معاون  يشهرساز

 ينگ در ساخت و سازهايا عدم احداث پارکيمحل و درخصوص احداث د از يبازد يفن
ک مالک يسازمان حمل و نقل و تراف يه کارشناسيسطح شهر نظرهاي  رامون تقاطعيپ

  عمل قرار خواهد گرفت.
، ي، صنعتي، درماني، بهداشتي، انتظامـي، نظامـيادارهاي  در ساختمانـ ٢تبصره

ز يتواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان ن يم ازينگ مـورد نيزان پارکيم يآمـوزش
نگ خودرو يپارک يرا برا يد محليبا ين گونه اماکن عموميو احداث شود. ضمناً ا يطراح
ن گونه اماکن ين صورت و به اياغير رند و درين در محوطه ملک خود در نظر بگيمراجع

مکلف است مزاحم بودن  يفعال، شهردار يپروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدها
  شود. يدگيمطرح تا رس ٥٥ماده  ٢٠ون بند يسيت آنها را در کميفعال

، يمسکونهاي  نگ و محل احداث آنها در مجتمعيدر رابطه با تعداد پارکـ ٣تبصره
  عمل خواهد شد. يطبق ضوابط شهرساز يتجار

شده  افتتاح يجارهاي  نگ به حسابيد حاصل از عوارض حذف پارکيعواـ ٤تبصره
طبق برنامه ساالنه مندرج در  يعمومهاي  نگيز و به منظور احداث پارکيتوسط مناطق وار

  نه خواهد شد.يبودجه هز
  )١٣٩٣سال (نگ يعوارض حذف پارک ـ٢٢ماده 

است و  يکه امکان احداث آن وجود دارد اجبارهايي  نگ در ساختمانياحداث پارک
بدون  يارد. لذا صدور پروانه ساختماننگ را نديافت عوارض حذف پارکيحق در يشهردار

ممکن غير در مواقع يممنوع است ولها  ن گونه ساختمانيا ينگ برايدر نظر گرفتن پارک
    گردد. مي نيير تعيبه هنگام صدور پروانه به شرح ز

 ينگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختمانيعوارض حذف پارکـ ١
اعم از (ن ماده يا ٢موضوع بند هاي  نگ در ساختمانيارکپ تأمين که امکان يدر مناطق

و ...) وجود ندارد به هر  يو درمان يو بهداشت ي، صنعتيخدمات ي، اداري، تجاريمسکون
 يليمطابق ضوابط طرح تفص(مساحت آن  ينگ و کسريحذف شده پارک يمترمربع فضا

به  الذکر فوق يواحدها از برداري بهرههر واحد قابل  ينگ به ازايعوارض حذف پارک يشهر
 ٢٠ )باشد مي مترمربع ٥٠ن مساحت يا يصنعت يواحدها يمترمربع و برا ٢٥مساحت 

 يمسکون يواحدها يبرا ياراض يبرابر ارزش معامالت ١٠برابر و در محدوده بافت فرسوده 
 تأييد با يينگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجايبه عنوان عوارض حذف پارک

    افته محاسبه و وصول خواهد شد.يمساحت کاهش  يصرفاً به متراژ کسر يشهرساز
درصد  ١٢٠تراکم (در صورت احداث طبقه همکف و اول  يدر قطعات شمالـ ١ـ ١

نگ بالمانع يدو باب پارک يمترمربع برا ٥٠اط تا حد ياستفاده از ح ي)در دو واحد مسکون
است در  يهيشود بد ي نميتلق باز ينگ جزو فضاياست. الزم به ذکر است مساحت پارک

باشد. ضمناً  يه واحدها الزاميکل ينگ برايا واحد، احداث پارکيش طبقه يصورت افزا
    خواهد بود. ٣× ٥نگ يشود، ابعاد پارک ي ميمستقل طراح يکه با ورود ينگيپارک

  ر خواهد بود.ينگ صرفاً شامل موارد زيحذف پارکـ ٢
نگ مستلزم قطع يشد که ورود به پارکقرار گرفته با يالف) ساختمان در محل

ر ينگ از سايه درب پارکيو تعب يباشد و امکان طراح درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع
نگ بال ين قطعه عدم احداث پارکين مقدور نباشد، در اينقاط بر ملک به سبب عوارض زم

  شود. مي مانع اعالم

ت يباشد که از نظر موقع يکه وضع ساختمان نسبت به معبر به صورت يب) در صورت
ن گونه ينگ مقدور نباشد، در ايخودرو به پارک يو عرض معبر امکان تردد و دسترس

ن تعرفه و ضوابط و مقررات يد شده در ايط قينگ برابر شرايقطعات عدم احداث پارک
  باشد. مي مربوطه بال مانع

د؛ هرچند شون نمي نگيپارک يمجاز موجود شامل کسرهاي  مغازه يد بنايج) تجد
  باشند. يافت پروانه ساختمانيکه بدون در

درصد بوده  ١٥ش از يب بيش يا دارايو اي  که به صورت پله ييد) در معابر و گذرها
نخواهد بود و صرفاً  ينگ الزاميپارک تأمين ض نباشد،يشامل تعر يليو در طرح تفص

 يد شد. شهردارن ماده محاسبه و وصول خواهيک همينگ برابر بند يپارک يعوارض کسر
نگ را در تملک و احداث يپارک تأمين منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم

  د.ينه نمايهزاي  و منطقهاي  محله يعمومهاي  نگيپارک
ه ينگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پاين در قطعات مشمول حذف پارکيهمچن

 مترمربع ٢٠٠ها بيش از درصد) خواهد بود و در امالکي که زيربناي مجاز هر طبقه آن ١٢٠(
 ٢مترمربع  ١٠٠ر يتجاوز نخواهد کرد و در امالک ز يواحد مسکون ٣باشد کل طبقات از 

    خواهد بود. يدرصد در دو واحد مسکون ١٠٠طبقه با سطح اشغال 
ماده  يونهايسيکم يابقاء شده توسط آراهاي  يانينگ اعيپارک يعوارض کسرـ ٣

  خواهد شد. ل محاسبه و اخذيصد به شرح جدول ذ
  

  رابطه عوارض  نوع کاربري  رديف

  ٢٥×  ٢×  ١٥  P  مسکوني  ١

  ٢٥× ٢×  ٢٠  P  غير مسکوني  ٢

  
در محاسبه عوارض کسري  ١٨) ماده ٢) و (شماره ١الف) ضرايب جداول (شماره 

  باشد. محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به اين بند نمي پارکينگ به شرح جدول فوق
 ياز سو ١٣٨٣ابقاء شده قبل از سال  ينگ واحدهايپارک يب) عوارض کسر

  ) محاسبه خواهد شد.٢٥×p٤ماده صد معادل ( يونهايسيکم
با لحاظ  يض شوند، در صورت عقب کشيشامل تعر يليکه در طرح تفص يامالکـ ٤

 يواحدها ينگ برايپارک تأمين محاسبه عوارض و تعداد طبقات، يبرا يعرض گذر آت
ل ينگ به دليپارک ير کاربريي، مجاز به تغيه و مالک با سپردن تعهد ثبتبود يالزام ياحداث

  ر امالک نخواهد بود.يض سايعدم تعر
ها بايستي  ـ مالکين امالک مشرف به معابر و خيابانهاي اصلي و چهارراهها و تقاطع١تبصره

وري راه دسترسي خودرو به ملک را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهاي عب
و عابرين به وجود نياورد و اين دسترسي بايد به تأييد هيأت تشخيص شهرسازي شامل معاون يا 
رئيس شهرسازي، مسئول طرح و گذربندي منطقه و کارشناس فني بازديد از محل و 

هاي سطح شهر  درخصوص احداث يا عدم احداث پارکينگ در ساخت و سازهاي پيرامون تقاطع
  حمل و نقل و ترافيک مالک عمل قرار خواهد گرفت. نظريه کارشناسي سازمان

، ي، صنعتي، درماني، بهداشتي، انتظامـي، نظامـيادارهاي  در ساختمانـ ٢تبصره
ز يتواند طبق ضوابطه مربوطه در خارج ساختمان ن مي ازينگ مـورد نيزان پارکيم يآمـوزش

نگ خودرو يپارک يبرا را يد محليبا ين گونه اماکن عموميو احداث شود. ضمناً ا يطراح
ن گونه اماکن ين صورت و به اياغير رند و درين در محوطه ملک خود در نظر بگيمراجع

مزاحم بودن   مکلف است يفعال، شهردار يپروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدها
  شود. يدگيمطرح تا رس ٥٥ماده  ٢٠ون بند يسيت آنها را در کميفعال

، يمسکونهاي  نگ و محل احداث آنها در مجتمعيعداد پارکدر رابطه با تـ ٣تبصره
  عمل خواهد شد. يطبق ضوابط شهرساز يتجار

افتتاح شده  يجارهاي  نگ به حسابيد حاصل از عوارض حذف پارکيعواـ ٤تبصره
طبق برنامه ساالنه مندرج در  يعمومهاي  نگياحداث پارک ز و به منظوريتوسط مناطق وار

  .نه خواهد شديبودجه هز
  )١٣٩٤(سال  ١٨ماده  ٣بند 

  ابقا شده: ينگ واحدهايپارک يعوارض کسرـ ٣
ماده صد به  يونهايسيکم يابقاء شده توسط آراهاي  يانينگ اعيپارک يعوارض کسر

  ل محاسبه و اخذ خواهد شد.يشرح جدول ذ
  

    ٤جدول شماره 
  رابطه عوارض  نوع کاربري  رديف

  ٢٥×  ٢×  P١٥  مسکوني  ١

  ٢٥×  ٢×  P٢٠  غير مسکوني  ٢
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 يدر محاسبه عوارض کسر ١٨) ماده ٢شماره () و ١شماره (ب جداول يالف) ضرا
  باشد. ي نمينگ به شرح جدول فوق قابل تسريپارک

 ياز سو ١٣٨٣ابقاء شده قبل از سال  ينگ واحدهايپارک يب) عوارض کسر
  ) محاسبه خواهد شد.٢٥× P٤ماده صد معادل ( يونهايسيکم

  )١٣٩٤ک عرصه و افراز (سال يکعوارض تفـ ٢٠ماده 
ک و افراز و يها عوارض تفکيقانون شهردار ١٠١اصالح ماده  ٣به استناد تبصره ـ ١

  گردد. مي نيير تعيبه شرح زها  و سرانه شـوارع عرصه يسهم خدمات عموم
 ياراض يمترمربع دو برابر ارزش معامالت ٥٠٠تا هاي  ک عرصهيالف) عوارض تفک

 ياندازه الحاق يک فقط برايهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکهر مترمربع خوا يبرا
  محاسبه خواهد شد.
و  يل سهم خدمات عموميمترمربع برابر جدول ذ ٥٠٠شتر از يبهاي  ب) در عرصه

 تأمين که امکان يافت. ضمناً در مواردياختصاص خواهد  يشوارع از عرصه به شهردار
تواند  ي ميسر نباشد، شهرداريم ک و افرازين مورد تفکيانواع سرانه، شوارع و معابر از زم

  د.يافت نمايدر يمت آن را به نرخ کارشناسيمعادل ق
  

  رديف
 درصد سهم شوارع

  شده در محل تأمين
درصد سهم 
  خدمات عمومي

  رديف
 درصد سهم شوارع

  شده در محل تأمين
درصد سهم 
  خدمات عمومي

  ١٤  ١٢و  ١٣  ٨  ٧  و باالتر ٢٥  ١

  ١٥  ١٠و  ١١  ٩  ٨  ٢٣و  ٢٤  ٢

  ١٦  ٨و  ٩  ١٠  ٩  ٢١و  ٢٣  ٣

  ١٧  ٦و  ٧  ١١  ١٠  ٢٠  ٤

  ١٨  ٤و  ٥  ١٢  ١١  ١٨و  ١٩  ٥

  ١٩  ٢و  ٣  ١٣  ١٢  ١٦و  ١٧  ٦

  ٢٠  ٠و  ١  ١٤  ١٣  ١٤و  ١٥  ٧
  
ـ در ارتباط با عوارض کسري مساحت، مواقعي که بدون در نظر گرفتن ضوابط و ٢

بندي  و تفصيلي، تفکيک يا قطعهتفکيک طرح جامع  حدنصاب مقررات شهرسازي کمتر از
% آخرين قطعه برابر ضوابط ٢٠شده و منجر به صدور سند گردد يا در مورد کاهش مساحت 

  طرح تفصيلي به شرح بندهاي ذيل عوارض کسري مساحت محاسبه خواهد شد.
 عوارض تفکيک اعياني به صورت واحدي يا طبقاتي (مسکوني و غيرمسکوني) ـ٢١ماده

  ١٣٩٦سال 
 و يمسکون يمساحت ناخالص واحدها يبرا يک طبقاتيمحاسبه عوارض تفکنحوه  

 يدر مقابل ارائه خدمات(ن جبهه ملک يگران تر ياراض يکه با ارزش معامالت يمسکونغير
محاسبه خواهد شد به شرح  ي)شهر يو واقع شدن ملک در طرحها يمانند اعالم کاربر
  باشد. مي ليفرمول و جدول ذ

  
  يک طبقاتير مربع تفکرابطه عوارض هر مت

  

σ  
  

  يک طبقاتيجدول تفک
  

  (ضريب)  تعداد طبقات  رديف

  ١٠/٠  واحد ٢٥تا   ١

  ٠٩/٠  واحد ٥٠واحد الي  ٢٦از   ٢

  ٠٨/٠  واحد ١٠٠واحد تا  ٥١از   ٣

  ٠٧/٠  واحد ٢٠٠واحد الي  ١٠١از   ٤

  ٠٥/٠  واحد به باال ٣٠١از   ٥
  

   ١٣٩٣ند يک و چهار بخش اول دفترچه ارزش معامالتي سال = ميانگين مجموع ب  
P  ياراض ي= ارزش معامالت  
  σ  بي= ضر    

و  يان کار الزاميافت پايدر يبرا يعوارض موصوف در زمان درخواست متقاضـ ١
    قابل محاسبه است.

از  يو پرداخت عوارض مذکور، به هر نحو يشهردار يکه بدون گواه يدر صورتـ ٢
ک يتفک يک از واحدهايصورت گرفته باشد، در هنگام مراجعه مالک هر ک يانحاء تفک

  شده عوارض موصوف نسبت به سهم محاسبه خواهد شد.
 يک از سويدر صورت عدم درخواست تفک ين ماده تا سه واحد مسکونيعوارض اـ ٣

  مالک مطالبه نخواهد شد.
ک يل تفکحداق حدنصاب ابقاء شده، يتجار يمساحت واحدها يدر مورد کسرـ ٤
 يتجار يک واحدهاياقدام و هرگاه اعتبار تفک يليبرابر ضوابط طرح تفص يتجار يواحدها

 مساحت از يهر مترمربع کسر يگردد، به ازا تأييد ماده صد يونهايسيکم يبا آرا
  محاسبه خواهد شد. ياراض يبرابر ارزش معامالت ٨معادل  حدنصاب

جاز به چند واحد در صورت م يو خدمات يک واحد تجاريک يعوارض تفکـ  ٥
% ارزش ١٥نگ معادل يپارک تأمين و يبالمانع بودن از نظر ضوابط و مقررات شهرساز

  )با کسر مشترکات(گردد.  مي نييک تعيافزوده حاصل از تفک
  )١٣٩٣سبز (سال  يعوارض فضا ـ١١ماده 

 ٢و  يک اراضيو تفک يدرصد عوارض پروانه ساختمان ٥سبز معادل  يعوارض فضا
د به حساب ين عوارض بايشود. ا مي نييتع يتخلف ساختمانهاي  صد از عوارض پروندهدر

  نه شود.يز و هزيژه توسعه فضا سبز واريو
  )١٣٩٦سبز (سال  يعوارض فضاـ  ٨ماده 

درصد عوارض  ٥( يدرصد عوارض پروانه ساختمان ٥سبز معادل  يعوارض فضا
 ١٠ره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده يبر اساس عوارض پذها  يمسکوني غيرپروانه ساختمان

تخلف هاي  % از عـوارض پرونده٢و  يک اراضـيو عـوارض تفک )محاسبه خواهد شد.
جهت توسعه ها  ژه سازمان پارکين عوارض به حساب ويشود و ا مي نييتع يساختمان

  نه شود.يز و هزيسبز وار يفضا
  )١٣٩٣سال ( يط مطالبات شهرداريضوابط تقس ـ٤٧ماده 

 ٣٢دولت و اصالح ماده  ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ ٧٣ماده  ياجرا در
  باشد. مي ريبه شرح جدول ز يط مطالبات شهرداريها تقسيشهردار يمال نامه آيين

  
  ان جهت تقسيط مابقي بدهيمؤدي ميزان پيش پرداخت  انمؤدي ميزان بدهي

  درصد ٢٠حداقل   ميليون ريال ٣٠٠تا 

  درصد ٢٥حداقل   ريال ميليون ٣٠٠بيش از 

ان با اخذ ي مؤديبده يمابق ،ش پرداخت به شرح جدول فوقيپس از وصول پ )الف
ر قابل يز به شرح زيشهر تبر يمجاز ثبت شده در حوزه استحفاظهاي  چک معتبر از بانک

  ط است.يتقس
  کسال بدون اعمال کارمزديتا 

  درصد کارمزد ٦تا دو سال با اعمال 
  درصد کارمزد ٨اکثر تا سه سال با اعمال ش از دو سال و حديب

شتر يکه حداکثر از سه ماه ب يدر پرداخت سه قسط متوال تأخير در صورت )ب
ان ي مؤديمانده بده يباق يعنين حال شده يل به ديمانده تبد ينخواهد بود، مطالبات باق

و  يبادق ميرا از طر يتواند اقدام قانون ي ميکجا وصول خواهد شد و شهرداريبه صورت 
هاي  نهيه هزيه مطالبات خود به عمل آورد و کليوصول کل يبرا ربط ي ذيمراجع قانون

نه شده يهز يشهردار يان از سومؤدي وصول اقساط عقب افتاده يکه برا ييو قضا يياجرا
 د.يان وصول نمامؤدي ن مراجعه ازيباشد بر اساس اسناد مثبته در اول

و  يقيچک اشخاص حق يکه مؤد يدر صورت اخذ يبه تعداد اقساط، چک از مؤد )ج
موظف است  يد، شهردارينما يم شهرداريخود تسل يگر را از بابت اقساط بدهيد يحقوق

  مالک ملک برساند. يمذکور را به امضاهاي  چک يسيبه عنوان پشت نو
 هر ماه، عوارض يک از اقساط توسط بدهکاران به ازايدر هر  تأخير در صورت )د

  ر محاسبه خواهد شد.يطابق فرمول زدرصد م ٢ تأخير
  
  
  
  

ا يشوند  مي ون ماده پنج ارساليسيبه کم ير کاربرييکه جهت تغ يامالک )هـ
آن    شود کل عوارض برآورد، و مي موافقت يليکه در حد ضوابط طرح تفصهايي  يتجار

ماده ون يسيکم تأييد نکه پس ازيبر ا يمبن يوصول و با اخذ تعهد ثبت الحساب علي   طور به
 يبه تناسب کارساز يپرداخت الحساب عليمت روز محاسبه و مبلغ يپنج کل عوارض به ق

ناً مسترد يافت شده عيون ماده پنج مبلغ دريسيب در کميخواهد شد، در صورت عدم تصو
  نفع ساقط و بالاثر است.يذ ياز سو يراد و اعتراض بعديخواهد شد و هرگونه ا
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    )١٣٩٣ز (سال يشهر تبر يعمومهاي  عوارض کمک به کتابخانه ـ١٩ماده 
ون يسيکمهاي  و عوارض مربوط به پرونده يساختمانهاي  از مجموع عوارض پروانه

  ز وصول خواهد شد.يشهر تبرهاي  م درصد به عنوان کمک به کتابخانهيماده صد، ن
  )١٣٩٦ز (سال يشهر تبر يعمومهاي  عوارض کمک به کتابخانهـ ١١ماده 

ي م درصد عوارض پروانه ساختمانين( يساختمانهاي  انهاز مجموع عوارض پرو
 محاسبه خواهد شد.) ١٠ها بر اساس عوارض پذيره مندرج در بند (ب) و (ج) ماده  غيرمسکوني

م درصد به عنوان کمک به يون ماده صد، نيسيکمهاي  و عوارض مربوط به پرونده
  ز وصول خواهد شد.يشهر تبرهاي  کتابخانه

  )١٣٩٦ سال( ٩ماده  ٤بند 
م يتنظـ  ل قطعاتيتحوـ  يامالک واگذار ير نام قراردادهاييتغ«خدمات  يبها

   زيتبر يشهردار يقطعات واگذار »سند
  

  عنوان بهاي خدمات  رديف
  مساحت عرصه قطعات

  مبلغ عوارض (به ريال)  (به مترمربع)

  به هنگام تغيير نام طرف قرارداد  الف

  ٢٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠تا 

  ٣٧٠٠٠٠٠  ٣٠٠تا  ٢٠١از 

  ٥٠٠٠٠٠٠  ٤٠٠تا  ٣٠١از 

  ٦٠٠٠٠٠٠  و بيشتر ٤٠١از 

  در موقع تحويل مجدد قطعات  ب

  ٤٠٠٠٠٠  ٢٠٠تا 

  ٦٠٠٠٠٠  ٣٠٠تا  ٢٠١از 

  ٨٠٠٠٠٠  ٤٠٠تا  ٣٠١از 

  ١٠٠٠٠٠٠  و بيشتر ٤٠١از 

  ج
به هنگام معرفي به دفاتر اسناد 

رسمي جهت تنظيم سند 
  مالکيت ششدانگ

  ٨٠٠٠٠٠  ٢٠٠تا 

  ١٣٠٠٠٠٠  ٣٠٠تا  ٢٠١ از

  ١٦٠٠٠٠٠  ٤٠٠تا  ٣٠١از 

  ٢٠٠٠٠٠٠  و بيشتر ٤٠١از 
  

ه بوده و تا زمان يآن دسته از شهروندان که به عنوان طرف قرارداد اول يبراـ ١تبصره
جدول » ج«باشد عوارض بند  مي هيسند شش دانگ، همچنان به عنوان مالک اول يتنظم

  فوق اخذ نخواهد شد.
 ٣ماده  ١بر اساس تبصره گذاري  متيوص فروش معبر متروکه قدر خصـ  تبصره

با جلب نظر  يو عمران شهر يقانون نوساز ١٩قانون اصالح ماده  ١٣٩٠مصوب  نامه آيين
  خواهد بود. يکارشناسان رسم

  )١٣٩٤(سال  يت کاربريا تثبير يياز تغ يعوارض ناشـ  ٢٦ماده 
  نون برنامه پنجم توسعهقا ١٧٤مفاد بند (الف) ماده  ياجرا يدر راستا

صورت گرفته در طرح  ير کاربريياز تغ يبا در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشـ ١
عوارض  يانياع يا داراي يانيامالک فاقد اع يو مصوبات براها  ر طرحيا سايد و يجد يليتفص

 معامله،هاي  يل و در زمان صدور گواهيذهاي  برابر جدول و بند و تبصره ير کاربرييتغ
  احداث قابل اخذ خواهد بود. ير مجوزهايو سا يان کار، پروانه ساختمانيعدم خالف، پا

با اعمال تمام  يتجارغير به ير کاربريياز تغ يجدول نحوه محاسبه عوارض ناش
  مترمربع از عرصه ٥٠٠ن ماده تا يا يبندها

  

  رديف
سابقه نوع زمين يا نوع 

  سند
  کاربري قبلي

کاربري فعلي بر اساس 
  تفصيلي جديدطرح 

به ازاي   P  ضريب
  هر مترمربع

  ١٠  مسکوني  عمومي يا خيلي کم  عمومي و يا باير مسکوني  ١

  ٣٠  مسکوني  عمومي يا خيلي کم  باغـ  باغ مزروعيـ  مزروعي  ٢

  ٣٥  مسکوني  فضاي سبز  مسکوني  ٣

  ٥  مسکوني تراکم متوسط  مسکوني تراکم کم  باغـ  مزروعي  ٤

  ١٣  غير مسکوني (عمومي)  خيلي کم فضاي سبز يا  باغـ  مزروعي  ٥

  ٣٢  کارگاهي  فضاي سبز يا خيلي کم  باغـ  مزروعي  ٦

  ١٦  مسکوني  کارگاهي  کارگاهيـ  باير مسکوني  ٧

  ١٣  کارگاهي  فضاي سبز  باير مسکوني  ٨

  ٧  کارگاهي  عمومي  باير مسکوني  ٩

  ٢٦  مسکوني  کارگاهي  باغـ  مزروعي  ١٠

  ٢٠  کارگاهي  عمومي  باغـ  مزروعي  ١١

  ٧  توريستي تفريحي  فضاي سبزـ  عمومي  باغـ  مزروعي  ١٢

  ٣  توريستي تفريحي  فضاي سبزـ  عمومي  باير مسکوني  ١٣

  ٣  عمومي  عمومي  باغـ  مزروعي  ١٤

بوده و بعداً به  يمسکون يکاربر يدارا ١٣٥٨قبل از سال  يکه ملک يدر صورتـ ١ـ ١
 يعموم يهايمصوب به کاربر يعموضهاي  ا طبق طرحيو  ياز ارگانها و شهرداريل نيدل

ه قبل از ياول يد به کاربريجد يليل شده و مجدداً بدون انجام معامله در طرح تفصيتبد
ه محسوب و عوارض يملک به حالت اول يل کاربرين امر تبديگردند ا مي بر ١٣٥٨سال 

    گردد. نمي ن ماده شامـل آنهايموضوع ا
مترمربع و کمتر باشد به  ٥٠٠حت که وضع موجود عرصه با مسا يدر صورتـ ١ـ ٢

ن ماده خواهد بود و مازاد يشش دانگ مشمول عوارض جدول ا يشرط داشتن اسناد مجزا
و به صورت  ٤٠  P  مترمربع به باال ١٠٠١و از  P٥٠  مترمربع ١٠٠٠مترمربع تا  ٥٠٠بر 

و  ي، بهداشتيشامل ورزش يعموم يهايبه استثناء کاربر(محاسبه خواهد شد  يپلکان
مازاد بر  يکه عوارض آن برا يحيو تفر يستي، توريو اجتماع ينگ، فرهنگي، پارکياندرم

  ف مربوطه جدول خواهد بود.)يبرابر رد ٥/١مترمربع  ٥٠٠
ق اداره يآنها از طر يبرا يکه بدون مراجعه به شهردار يآن دسته از امالکـ ١ـ ٣

رت گرفته باشد مشمول در آن امالک صو ير کاربرييثبت اسناد و امالک سند صادر و تغ
  ن ماده خواهد بود.يعوارض ا
سبز در شهرها  يقانون حفظ و گسترش فضا نامه آيينک يبرابر بند (د) ماده ـ ١ـ ٤

ل را ياز مشخصات ذ يکيشود که حداقل  مي اطـالق ي، باغ به محل١٣٨٩مصوب سال 
  داشته باشد.

ن مشجر و ياغ، باغچه، زمک به عنوان بيا سند مادر قبل از تفکيت و يالف) سند مالک
  باغ عمارت

    قانون زمين شهري ١٢ب) سابقه رأي داير باغ، داير باغچه، داير مشجر از کميسيون ماده 
  اند. باغ شناخته شده يم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزيکه در حرهايي  ج) محل
قانون حفظ و گسترش باغ  نامه آيين ٧ون ماده يسيص کميکه به تشخهايي  د) محل

  شود. مي شناخته
مترمربع باشد  ٥٠٠با عنوان خانه باغچه که مساحت آن کمتر از  ييسندهاـ ١ـ  ٥

 يبرا يدر جدول فوق خواهد بود ول يف مسکونيشده و مشمول رد يبه عنوان خانه تلق
ک يک بند (د) ماده يف يشتر مطابق رديمترمربع و ب ٥٠٠با مساحت هايي  خانه باغچه

  گردد. مي اقدام نامه آيينهمان  ٧ون ماده يسيق کميو گسترش از طرقانون حفظ  نامه آيين
درصد ارزش عرصه قيمت روز  ٣٠ـ عوارض تغيير کاربري عرصه مسکوني به تجاري با ٢

تجاري با تقويم هيأت ارزيابي محاسبه خواهد شد و براي تغيير کاربريهاي صورت گرفته از 
 ٢٦مرحله اول بر اساس مفاد جدول ماده کاربريهاي غيرمسکوني به تجاري و خدماتي در 

  عوارض تغيير کاربري به مسکوني محاسبه و سپس برابر همين بند اقدام خواهد شد.
عرصه محاسـبه  يبرا ٢آن برابر بند  يرکاربرييکه عوارض تغ يدر مورد امالکـ ٢ـ ١

 ستفادهبه ا يانيل اعيباشد در صورت درخواست تبد ي ميانياع يو وصول شـده و ملک دارا
ش يب يو برا ١٠% برابر بند (ج) ماده ١٢٠، عوارض آن تا تراکم يمطابق کاربر يمسکونغير

  م روز محاسبه و وصول خواهد شد.يمت تقوي% ق٣٥ يبر مبنا ياد شده، عوارضي% ١٢٠از 
باشند و  مي مجاز يو کارگاه يتجار يانياع يکه در وضع موجود دارا يامالکـ ٢ـ ٢

و  يتجار يانيافته است در حد اعير ييتغ يا کارگاهيو  يجارعرصه آن به ت يکاربر
   باشد. ي نمير کاربرييموجود شامل عوارض تغ يکارگاه

ک ملک يبه  ٢٦و  ٢٤هاي  همزمان عوارض ماده يدر صورت تعلق و تسرـ ٢ـ ٣
    اقدام خواهد شد. ٢٦فقط با وصول عوارض موضوع ماده 

ا سهم يعوارض ورود به محدوده  يکه در سنوات گذشته از ملک يدر صورتـ ٣
 ٢٦موضوع ماده  ير کاربريي% عوارض تغ٣٠وصول شده باشد فقط  يخدمات عموم

    محاسبه و وصول خواهد شد.
ل ينموده و درخواست تبد ين ماده خوددارياگر مالک از پرداخت عوارض اـ ٤

ن تعهد محضري کاربري جديد به کاربري قبلي را داشته باشد با تسليم تقاضاي کتبي و سپرد
 ٥ون ماده يسيکم مبني بر سلب ايراد و اعتراض بعدي از خود، مراتب از سوي شهرداري به

  ارجاع خواهد شد. يقبل يجهت اعاده به کاربر
ح متعدد به يلوا يز طيشهر تبر ياسالم يات مذکور، شورايدر پاسخ به شکا

 ١٧/٨/١٣٩٦ـ  /ش/ت٥٠١٩٩٨)، ٥٦٧(کالسه  ١٧/٨/١٣٩٦ـ  /ش/ت٥ ـ١٩٩٩هاي  شماره
ـ  /ش/ت٥ـ ٣٦٨٩، )٥٥٩کالسه ( ٥/١١/١٣٩٦ـ  ش/ت/٣٩١٧ـ  ١٨، )٥٧١کالسه (

ـ ٣٢٤٢و  )١٠٤٤کالسه ( ٢٧/١٠/١٣٩٦ـ  ش/ت/٥ـ ٣٦٩١، )٩٤٣کالسه ( ٢٧/١٠/١٣٩٦
  ن پاسخ داده است که:يچن ١٢/١٠/١٣٩٦ـ  ش/ت/٥
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أت يه ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ١٤٨١ يال ١٤٧٧شماره هاي  مستنداً به بند (ب) دادنامهـ ١
ش يزان بياحداث ساختمان به م«ن که: ي، که داللت دارد به ايوان عدالت اداريد يعموم

 يجواز قانون ياز حد تراکم متداول بر اساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهردار
ل يدل »ست.يد بر پروانه مخالف ......... نيزا يندارد و وضع عوارض به منظور احداث بنا

در  يشاک ياست و ادعا يدر پروانه ساختمانها  يانيازاد بر تراکم اععمده وضع عوارض م
 ١٨موضوع ماده (نکه وضع عوارض مذکور ياست. کما ا ين خصوص فاقد وجاهت قانونيا

در  ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ٥٨٧و  ١٠/٥/١٣٩٠ـ ١٩٩به موجب دادنامه شماره  )تعرفه عوارض
مجاز  ٧١ماده  ١٦در بند ارات مندرج يشهر وفق اخت ياسالم يف شوراهايطه وظايح

  است. يراد مطروحه واجد اشکال قانونيشناخته شده و ا
ه شماره ٢   ه موجب دادناـم واع مختلف عوارض قانوني خارج از ٢٥/١١/١٣٨٣ ـ ٥٨٧ـ ـب ، اـن

وع حقوق ديواني (سازماني و اداري) ، از نقانون شهرداري ١٠٠هاي ماده  تبصره جـرايم مندرج در
ـال م تعرفه  ٢٢و  ١٨شود و استفاده عوارض قانوني مندرج در مواد  جاز محسوب ميناشي از اعم

  ها و حذف پارکينگ) طبق رأي موصوف مغاير با قانون شناخته نشده است. عوارض (ابقاي اعياني
مصوب (کشور  يعمومهاي  و نحوه اداره کتابخانه تأسيس قانون ٦به استناد ماده ـ ٣

ي خود را م درصد از درآمدهايهمه ساله حداقل نها مکلفند يشهردار )١٧/١٢/١٣٨٢
شهر مربوطه قرار دهند و  يعمومهاي  ار انجمنيدر اختها  منظور اداره امور کتابخانه به

ز يمذکور وفق ماده فوق و نهاي  صال آن را به کتابخانهيصرفاً نقش وصول و ا يشهردار
ن يو همچن ١٤/٩/١٣٨٣ـ ـ /ه٣١١١٩/ت/٤٣٨٠٢آن به شماره  يياجرا نامه آيين ١٧ماده 

  بر عهده دارد. )تعرفه ١٩به شرح مندرج در ماده (ز يشهر تبر ياسالم يمصوبه شورا
 يقانون شهردار ٩٦و ماده  ٥٥) ماده ٢١) و (١به موجب بند ( يف شهرداريوظاـ ٤

هاي  نهيمتناسب با هز يمنابع مال تأمين ف شده و به منظوريسبز تعر يجاد فضايدر ا
  شهر قرار گرفته است. ياسالم يب شورايصوهنگفت مورد ت

هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه (مصوب  قانون حمايت از سامانه ٥ـ به استناد ماده  ٥
هاي مطالعات و  درصد از هزينه ٥٠) به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا سقف ٢٢/٥/١٣٨٥

اولويت تأمين لوازم و تجهيزات  هاي حمل و نقل ريلي درون شهري با گذاري ايجاد سامانه سرمايه
هاي مذکور از جمله  از محل منابع درآمد عمومي را تأمين نمايد و مابقي اعتبار مورد نياز طرح

بايست توسط شهرداري و از  هاي مربوطه مي هاي قطار شهري و ساير هزينه تملک مسير، ايستگاه
همان  ٩هر با اجازه حاصل از ماده محل منابع داخلي خود تأمين شود. از اين رو شوراي اسالمي ش

  قانون اقدام به وضوع مصوبه در خصوص عوارض قطار شهري نموده است.
تعرفه  ٤٧از شهروندان مندرج در ماده  يط مطالبات شهرداريضوابط تقسـ  ٦

 ٧٣ماده  يدر حال حاضر در اجرا يبوده و شهردار يکامالً منتف ٩٣سال  يعوارض محل
ها و يشهردار يمال نامه آيين ٣٢دولت و اصالح ماده  يقررات مالاز م يم بخشيقانون تنظ

  د.ينما مي اقدام )١/٢/١٣٩٤مصوب (د يقانون رفع موانع تول ٥٩ماده 
تعرفه (موضوع عوارض تفکيک و افراز و عوارض ناشي از  ٢٦و  ٢٠ـ در ارتباط با مواد ٧

دارد که طي  معطوف مي ٢/٨/١٣٩٦ ـ٧٣١تغيير يا تثبيت کاربري) مستنداً به مفاد دادنامه شماره 
قانون شهرداري در مقام تفکيک  ١٠١متر و در اجراي ماده  ٥٠٠آن شهرداريها در مساحت تا 

هاي ذيل اين ماده تعيين تکليف شده  حق اخذ عوارض ندارند و در مازاد بر اين متراژ در تبصره
  تشخيص داده نشده است. نيز خالف قانون ٢٦است. ضمن آن که برابر رأي مذکور موضوع ماده 

هيأت عمومي نيز ضمن نقض دادنامه  ١٤/١٠/١٣٩٦ـ  ٧٨٦ـ رأي شماره  ٨
بيني عوارض عالوه بر  (مورد استناد شاکي) وضع و پيش ١/٤/١٣٩٥ ـ٢٤٢شماره 

جرايم ماده صد قانون شهرداري را خالف قانون تشخيص نداد و اين امر را در 
  صالحيت شوراهاي اسالمي دانست.

من له الغنم «ضاً قاعده ين موضوعه و ايز برار قوانيت نيارتباط با حق مشرف درـ ٩
که امالک آنان در هايي  شدن طرح يياجرا يکه در پ ين محترميمالک »ه الغرميفعل

عوارض  يرند، مکلف به کارسازيگ مي ث گذر و ... قرارياز ح يمناسب ييايت جغرافيوضع
  مربوط به آن خواهند بود.

قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  ٨٤ماده در اجراي   
شود و هيأت  پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع مي ١٣٩٢

، ١٦، ماده ١٨ماده  ١٠ـ ٢رديف  ١(بند  ٣٠/٩/١٣٩٨ـ ٦٤٩و  ٦٥٧مذکور به موجب دادنامه 
رديف  ١)،  (بند ١٣٩٣سال  ١٨ماده  ١٠ـ ٢رديف  ١)،  (بند ١٣٩٣سال  ١٠ماده  ١٤رديف 

)، ١٣٩٦سال  ٣٤)، (ماده ١٣٩٦سال  ١٠ـ١٦ـ ٩ـ ٣)، (مواد ١٣٩٣سال  ١٨ماده  ١٠ـ ٢
) ١٣٩٦سال  ١٠)، (ماده ١٣٩٦سال  ٢٣)، (ماده ١٣٩٦سال  ١٠)، (ماده ١٣٩٦سال  ١٠(ماده

ر به علت عدم اعتراض از را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شکايت صادر کرد. رأي مذکو
  سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٣/٢/١٣٩٩خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  
  هيأت عمومي رأي

ي وان عدالت اداريد يأت عموميو آراء ه يهرچند طبق مقررات قانونـ  الف
 ياحداث يعوارض اضافه بناها ٩/٨/١٣٩٦ـ  ٧٨٦و  ٢٥/١١/١٣٨٣ـ  ٥٨٧هاي  شماره به

کن يز شده است، ليتجو ١٠٠ماده  يونهايسيو بعد از ابقاء در کم يبدون مجوز قانون
باشد  مي اراتيو خارج از حدود اخت يم برابر بدون مجوز قانونيا سه و نيش آن به دو يافزا

ر قانون و خارج از ي) مغا١٣٩٣(سال  ١٨ماده  ٢از بند  ٢جدول شماره  ٣ف ين رديبنابرا
ن ييالت و آيشکقانون ت ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١ارات است و مستند به بند يحدود اخت

  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس
وضع عوارض  يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به اـ  ب

 ياسالم ينگ، در مصوبات شوراهايپارک تأمين ا عدميحذف  نگ،يپارک يکسر يبرا
ف ين رديبنابرا اند، دهيص و ابطال گرديارات تشخيود اختر قانون و خارج از حديشهرها مغا

نگ يعوارض حذف پارک ٢٢، ماده ١٣٩٦و  ١٣٩٣و  ١٣٩١سال  ١٨ماده  ١از بند  ٤ـ ١
ابقاء شده سال  ينگ واحدهايعوارض حذف پارک ١٨ماده  ٣، بند ١٣٩٣و  ١٣٩١ يسالها

ـ  ١٠٠ يال ٩٧ره شما يز به دالئل مندرج در رأيشهر تبر ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٤
 ١٧/١١/١٣٩٥ـ ١٣٥٩الي  ١٣٥٦و رأي شماره  ١٤/٦/١٣٩٦ـ  ٥٧٣، رأي شماره ١٦/٢/١٣٩٢

ارات است و مستند ير قانون و خارج از حدود اختيمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه
 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١به بند 

  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال 
ک يتفک يبرا يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به اـ  ج

ر قانون و خارج از حدود يشهرها مغا ياسالم يدر اشکال مختلف در مصوبات شوراها
ک عرصه و افراز به دالئل مندرج يعوارض تفک ٢٠ده است، ماده يص گرديارات تشخياخت

ر قانون و خارج از يمغا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ١٠/٥/١٣٩٦ـ ٤٣٩ يدر رأ
ن ييالت و آيقانون تشک ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١ارات است و مستند به بند يحدود اخت

  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد يدادرس
وضع عوارض  يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به اـ  د

ر يشهرها مغا ياسالم يره در مصوبات شوراهايو غ ي، تجارياعم از مسکون يانيک اعيتفک
 ين مصوبه شورايص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيقانون و خارج از حدود اخت

 ١٣٩٦ه سال از تعرف ٢١در ماده  يانيک اعيبر وضع عوارض تفک يز مبنيشهر تبر ياسالم
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و   ٢٦/٢/١٣٩٥ـ ٩٧به دالئل مندرج در رأي شماره 

قانون تشکيالت و  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

ف و انتخابات يالت، وظايقانون تشک )سابق ٧١( ٨٠ماده  ١٦هر چند در بند ـ  هـ
زان عوارض از ين نوع و ميي، تع١٣٧٥شهرها و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم يشوراها

قانون برنامه  ١٧٤ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده  ياسالم يارات شوراهاياخت
کاهـش نرخ  ياست کليک سيعـنوان  به ١٣٩٠پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 

ن يقرار داده است و ا تأکيد مختلف مورد يهايرا در کاربر يعوارض صدور پروانه ساخـتمان
عوارض  يز در هنگام صدور پروانه ساختمانيشهر تبر ياسالم ياست که شورا يدر حال

ط با ن مرتبيگر قوانيد يز به آن افزوده است. از سويسبز ن يفضا تحت عنوان عوارض
آن عوارض  يبعدهاي  هيو اصالحها  سبز شهر يسبز، از جمله قانون گسترش فضا يفضا
) سال ٨و ماده ( ١٣٩٣) سال ١١ن ماده (ينشده است. بنابرا بيني پيش يسبز شهر يفضا

رت با يسبز به علت مغا يبر وضع عوارض فضا يز مبنيشهر تبر ياسالم يشورا ١٣٩٦
وان يد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١قانون و مستند به بند 

  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال  يعدالت ادار
در خصوص  يوان عدالت اداريد يأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به اـ  و

ر يشهرها مغا ياسالم يو اخذ کارمزد در مصوبات شوراها يط عوارض در شهرداريتقس
ضوابط  ٤٧ن ماده يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيو خارج از حدود اخت قانون

ز به دالئل يشهر تبر ياسالم يمصوب شورا ١٣٩٢در سال  يط مطالبات شهرداريتقس
وان يد يأت عموميه ٢٦/٥/١٣٩٥ ـ٣٦٧و  ٢٣/١٠/١٣٩٣ ـ١٧٨٩شماره  يمندرج در رأ

و  ١٢ماده  ١رات است و مستند به بند اير قانون و خارج از حدود اختيمغا يعدالت ادار
از  ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣و  ٨٨مواد 

  شود. مي ب ابطاليخ تصويتار
أت يسابق الصدور ه يو آرا ير کاربرييار شوراها در تغيبا توجه به عدم اختـ  ز

وان يد يأت عموميه ١٤/١/١٣٩١ـ ٤شماره  ياز جمله رأ يوان عدالت اداريد يعموم
ز و مستند به يشهر تبر ياسالم يشورا ١٣٩٣مصوب سال  ٤٧بند هـ ماده  يعدالت ادار

 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١بند 
  شود. مي ب ابطاليخ تصوياز تار ١٣٩٢مصوب سال 
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کشور مصوب  يعمومهاي  ره کتابخانهو نحوه ادا تأسيس قانون ٦طبق ماده ـ  ح
م درصد از درآمد خود را به منظور يها مکلفند همه ساله حداقل نيشهردار ١٧/١٢/١٣٨٢

هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند. بنابراين  هاي کتابخانه ها در اختيار انجمن اداره امور کتابخانه
سال  ١١و ماده  ١٣٩٣سال  ١٩ده هاي ساختماني مندرج در ما وصول نيم درصد از عوارض پروانه

هاي عمومي شهر تبريز به اين منظور مغاير قانون و خارج از  با عنوان کمک به کتابخانه ١٣٩٦
قانون تشکيالت و آيين  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١حدود اختيارات است و مستند به بند 
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 ياسالم يف و انتخابات شوراهايالت، وظايقانون تشک ٨٠ماده  ١٦طبق بند ـ  ط
ا لغو ي يح برقراريب لواي، تصويبا اصالحات بعد ١٣٧٥کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

دولت که  ياست عموميزان آن با در نظر گرفتن سير نوع و ميين تغيعوارض شهر و همچن
شهر  ياسالم يشوراهاي  تيف و مسئوليود از جمله وظاش مي وزارت کشور اعالم ياز سو

ات بر ارزش افزوده مصوب سال يقانون مال» ٥٠«ماده  ١محسوب شده است و در تبصره 
ن قانون مشخص نشده باشد، با يف آنها در ايد که تکليجد يوضع عوارض محل ١٣٨٧

از  يبخش ميقانون تنظ ٢٢ماده  ٤ز شده است، در بند يت مقررات مربوطه تجويرعا
ده است: يمقرر گرد يبا اصالحات و الحاقات بعد ١٣٨٠دولت مصوب سال  يمقررات مال

و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع  ير کاربريياز تغ يعوارض ناش«
ن در يهمچن» مربوطه پرداخت خواهد شد. يان به شهردارگذار سرمايهتوسط  برداري بهره

ران وضع عوارض بر يا ياسالم ين برنامه پنجم توسعه جمهورقانو ١٧٤بند (الف) ماده 
مجاز شمرده شده  يتوسعه شهر يطرحها ياز اجرا يو امالک ناش يارزش افزوده اراض
 يمصوبات شوراها ٩/٥/١٣٩٧ـ  ١٣٠٨شماره  ياز جمله رأ يأت عمومياست و در آراء ه

ارات ياز حدود اخت ر قانون و خارجيمغا ير کاربرييتغ يدر وضع عوارض برا ياسالم
ت يا تثبير يياز تغ يتحت عنوان عوارض ناش ٢٦ن ماده يص داده نشده است. بنابرايتشخ
    ز ابطال نشد.يشهر تبر ياسالم يشورا ١٣٩٤سال  يکاربر

ي ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي 
قفلي در مصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغاير قانون و نقل و انتقال امالک و اراضي و سر

تحت عنوان بهاي  ٩ماده  ٤خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 
تنظيم سند) قطعات واگذاري ـ  خدمات (تغيير نام قراردادهاي امالک واگذاري ـ تحويل قطعات

به دالئل مندرج در رأي  ١٣٩٦براي سال  شهرداري تبريز مصوب شوراي اسالمي شهر تبريز
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود  ١/٤/١٣٩٥ـ ٢٤٣شماره 

قانون تشکيالت و آيين دادرسي  ١٣و  ٨٨و مواد  ١٢ماده  ١اختيارات است و مستند به بند 
  شود. از تاريخ تصويب ابطال مي ١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  ئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامير
  

  ٢٦/٣/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٣٧٥٨شماره
  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 

  ايران مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالميمديره و  رئيس محترم هيأت

  مبا سال
هاي  عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه يك نسخه از رأي هيأت

جهت درج در  ١٣/٣/١٣٩٩مورخ  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٩٥و  ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٣٩٤
  گردد. پيوست ارسال مي روزنامه رسمي به

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

              ٣٩٤ـ٣٩٥ :دادنامه شماره                       ١٣/٣/١٣٩٩: دادنامه تاريخ
  ٩٨٠٣٧٤٤ و ٩٨٠٣٧٥٨: پرونده شماره

  عمومي ديوان عدالت اداري. هيأت مرجع رسيدگي:
  رانيا تجارت و توسعه سازمان: تعارضکننده  اعالم

    يادار عدالت وانيد شعب از شده صادر آراء در تعارض اعالم :موضوع
 يمبن رانيا تجارت توسعه سازمان کارمندان از يبرخ دادخواست صوصخ در :کار گردش

 شيافزا قيطر از سابق معاون و عيصنا وزارت کارمندان حقوق با خود حقوقسازي  کساني بر
 شماره مصوبه استناد به ينيکارگز حکم در مذکور  شغل العاده فوق شيافزا و قيتطب تفاوت

  .اند کرده صادر يمعارض آراء يادار عدالت انويد شعب ران،يوز أتيه هـ٤٩٤١٣ت١٥٥٩١٩
  :است ريز قرار به آراء مشروح وها  پرونده کار گردش

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٢٥ شعبه: الف
 تيطرف به خو دانش رمسعوديام يآقا دادخواست موضوع با ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠٠٠٠٩

 و عيصنا وزارت کارمندان با حقوقسازي  کساني خواسته به و رانيا تجارت توسعه سازمان
 و ينيکارگز حکم ٢١ فيرد) ب جزء( قيتطب تفاوت محاسبه قيطر از سابق معادن

 به ٣/٤/١٣٩٧ـ ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٠٢٦٢ شماره دادنامه موجب به شغل هالعاد فوق شيافزا
  : است کرده صادر يرأ ريز شرح

 أتيه ٣/١٠/١٣٩٢ـ ٤٩٤٤١٣ت/١٥٥٩١٩ شماره نامه تصويب ١ بند در مقرر حکم 
 وزارت يمانيپ و يرسم کارمندان يايمزا و حقوق در يهماهنگ جاديا بر يمبن رانيوز

ه تجارت و معدن صنعت،  متضمن يبازرگان و معادن و عيصناهاي  وزارتخانه ادغام ليدل ـب
 يکشور خدمات تيريمد قانون ٦٨ ماده ٦ و ٥ يبندها موضوعهاي  هالعاد فوق پرداخت

 تيرعا با. کند مي دايپ قيتطب) سابق( معادن و عيصنا وزارت کارمندان به ١٣٨٦ بمصو
 شماره نامه به توجه با و مذکور مراتب به بنا. باشد مي شده ادي قانون ٦٨ ماده تبصره

 تأييد بر داللت که يجمهور استير ساختار امور سيرئ ٥/١٠/١٣٩١ ـ٣٨٩٤١/٩١/٢١٢
 دارد تجارت و معدن صنعت، وزارت يستاد دستگاه وانعن به رانيا تجارت توسعه سازمان

 مواد استناد به و صيتشخ وارد تيشکا هذايعل نبوده برخوردار يقانون وجاهت از خوانده دفاع
 الزام و تيشکا ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون ١٠ و ١١

 از روز ستيب ظرف صادره يرأ. گردد يم اعالم و صادر نامبرده خواسته اجابت به خوانده
  .باشند مي يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ خيتار

 يادار عدالت وانيد دنظريتجد ٢٥ شعبه مذکور يرأ از تجديدنظرخواهي اثر در
 را مذکور يرأ ريز استدالل با ٦/٨/١٣٩٧ ـ٩٧٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٢٩٠٧ شماره دادنامه موجب به

  :ندک مي نقض
 جاديا بر ناظر رانيوز أتيه ٣/١٠/١٣٩٢ـ   هـ٤٩٤١٣ت/١٥٥٩١٩ شماره مصوبه که آنجا از
 و معدن صنعت، وزارت يمانيپ و يرسم کارمندان يايمزا و حقوق درسازي  کساني و يهماهنگ
 سازمان به آن يتسر لذا است نشده وابسته يسازمانها به يحيتصر آن در و باشد مي تجارت
 سازمان به مصوبه بودن يتسر قابل فرض بر گريد طرف از و ندارد يقانون ينامب تجارت توسعه
 يشاک حق در يکشور خدمات تيريمد قانون ٦٨ ماده ٥ بند العاده فوق که آنجا از تجارت توسعه
 ممکن ماده آن ليذ تبصره مفاد تيرعا با فوق قانون ٦٨ ماده ٦ بند اعمال و است دهيگرد اعمال

 نيبنابرا است، دهينگرد ارائه تبصره موضوع اصالحات انجام بر يليدل هيف حنمان در که باشد مي
 توجه با. باشد نمي ممکن مقنن نظر مورد اصالحات انجام بدون ٦٨ ماده ٦ بند العاده فوق پرداخت

 خواسته دنظريتجد دادنامه نقض ضمن صيتشخ وارد خواه دنظريتجد اعتراض فوق مراتب به
  .است يقطع صادره يرأ. گردد مي اعالم و صادر تيشکا رد به حکم

 شماره پرونده به يدگيرس در يادار عدالت وانيد يبدو ٤٥ شعبه: ب
 توسعه سازمان تيطرف به يديسع محسن يآقا دادخواست موضوع با ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٤٢٠٠٦٥٠

 قيطر از سابق معادن و عيصنا وزارت کارمندان با حقوقسازي  کساني خواسته به و رانيا تجارت
 دادنامه موجب به استحقاق زمان از) ينيکارگز حکم ٢١ فيرد با ب جزء( قيتطب تفاوت حاسبهم

  :است کرده صادر يرأ ريز شرح به ٢١/٧/١٣٩٧ـ   ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٢٠١٩٤٠ شماره
 تجارت توسعه سازمان تيطرف به يديسع محسن يآقا يميتقد دادخواست خصوص در

 مفاد پرونده، اتيمحتو و اوراق عيجم مداقه و قيتدق ،يبررس با انيمارالب خواسته به رانيا
 و پرونده جوف در مندرج و مضبوط شرح به وستيپ يابراز مستندات و يميتقد دادخواست

 أتيه ٣/١٠/١٣٩٢ـ ٤٩٤٤١٣ت/١٥٥٩١٩ شماره نامه تصويب ١ بند در مقرر حکم به نظر
 صنعت، وزارت يمانيپ و يرسم کارمندان يايمزا و حقوق در يهماهنگ جاديا بر يمبن رانيوز

 پرداخت متضمن ،يبازرگان و معادن ع،يصناهاي  وزارتخانه ادغام ليدل به تجارت و معدن
 ١٣٨٦ مصوب يکشور خدمات تيريمد قانون ٦٨ ماده ٦ و ٥ يبندها موضوعهاي  العاده فوق

 و حقوق با آنان مستمر يايمزا و حقوق که يزانيم به) سابق( يبازرگان وزارت کارمندان به
 ٦٨ مآاده تبصره ـتيرعا با کردند دايپ قيتطب) سابق( ومعادن عيصنا وزارت کارمندان يايمزا

ون هاي  نامه به التفات و الذکر فوق مصوبه ياجرا نحوه يراهنمـا و است شده زيتجو مزبور قاـن
 امور وقت سيرئ ١٣/٦/١٣٩١ـ   ٩١/٢١٢/٣٠٤٨٥ و ٥/١٠/١٣٩١ـ   گ/٣٨٩٤١/٩١ شماره

 بر داللت که يجمهور استير يانسان هيسرما و تيريمد توسعه معاونت يادار نظام يساختارها
 دارد تجارت و معدن صنعت، وزارت يستاد دستگاه عنوان به رانيا تجارت توسعه سازمانتأييد 

 تنزل موجبات که يمؤثر دفاع تيشکا طرف آن موجب به که يميتقد هيدفاع حهيال به والتفات
 نظر هذايعل است، اوردهين عمل به باشد استحقاقش عدم نيمب و هآورد فراهم را يشاک يادعا

 قانون ١٧٣ اصل استناد به دانسته محرز و وارد را يشاک يادعا و تيشکا معنونه مراتب به
 نييا و التيتشک قانون ١ ،١٠ ،١٧ ،٥٨ ،٦٠ ،٦٥ مواد و رانيا ياسالم يجمهور ياساس

 اعالم و صادر خواسته شرح به يشاک تيشکا ورود به حکم ،يادار عدالت وانيد يدادرس
 ميمق اشخاص يبرا ماه دو و رانيا ميمق اشخاص يبرا روز ستيب ظرف صادره يرأ. دينما مي

  .باشد مي يادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در دنظريتجد قابل ابالغ خيتار از کشور از خارج
 ٢٦ شعبه ٢٨/١/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٥٩٠٠١٧٢ شماره يرأ موجب به مذکور يرأ

  .است شده تأييد دنظريتجد
 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٣/٣/١٣٩٩ خيتار در يادار عدالت وانيد يعموم أتيه

 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد
  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث


