
    19910شماره  22/4/1392روزنامه رسمي  2صفحه 

) 4رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (    هاي هنظري
 )85هشتاد و پنجم ( اصولقانون نحوه اجراء « الحاقي به 

 ») قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران138و يكصد و سي و هشتم (
                                                                                                                             1    

 

 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٦٠رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٤٨٧٢٩/ت٢٦١٦٩نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويب رونوشتبازگشت به 

 ١٤/١٠/١٣٩٠هـ مورخ ٤٧٦٢٨/ت٢٠٣٣١٣مارهـاصالح مصوبه ش«، موضوع: ١٠/٢/١٣٩٢مورخ
ها و  متعاقب بررسي ،»العاده شخصي كار لكوموتيورانان ناظر به افزايش سقف امتيازفوق

و مستنداً به صدر  »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«الم نظر مقدماتي اع
) و يكصد و ٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«) الحاقي به ٤ماده واحده و تبصره(

) ١٠و ماده(» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  ) قانون اساسي١٣٨سي و هشتم(
  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر آن،   نامه اجرايي آيين

مهلت  گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته جانب ابالغ مي نتيجه به اين قانوني و اعالم
 االثر خواهد بود. قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مقرر در 
 ١٤/١٠/١٣٩٠هـ مورخ ٤٧٦٢٨/ت٢٠٣٣١٣ماره ـوبه شـنکه مصينظر به ا ـ١«

ر يمغا ٢٧/١٢/١٣٩٠هـ/ب مورخ ٧٧٨٩٤س مجلس به شماره يرئ يقطع يموجب رأ به
 لواجراي اصقانون نحوه «به ماده واحده  ي) الحاق٤قانون اعالم شده و با توجه به تبصره(

هاي رئيس مسئوليت ) قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در رابطه با١٣٨) و (٨٥(
االثر شده است،  ينامه، مصوبه مذکور ملغ و عدم اصالح تصويب» مجلس شوراي اسالمي

 ريمغاو لذا،  ياالثر تلقيمصوبه ملغ ياياعالمي، اح يهارتياصالح آن مصوبه بدون رفع مغا
 يبرا  يت خدمات کشوريري) قانون مد٦٨) ماده(١٠نکه بند(يبا توجه به ا ـ٢د. باشيقانون م
در برخي «و » %) از مشاغل٢٥( براي حداكثر«از جمله  يود خاصيق» العاده ويژه فوق«پرداخت 
ر يسا يبرا«ن که يبر ا ي) مصوبه مبن١هذا، بند(ي، علدر نظر گرفته را» هاي اجرائياز دستگاه
 »قانون است. ريمغاود مذکور در قانون، يمراعات ق ث عدميحشود،  ازيمقرر م يازاتيامت» مشاغل
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 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٥٨رهشما
 دي نژادجناب آقاي دكتر احم

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٤٦١٦١/ت١٧٨٧٩٦نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويب رونوشتبازگشت به 

ضوابط تعيين تكليف و نحوه تقويم اراضي و بهره مالكانه «، موضوع: ١٢/٩/١٣٩٠ورخ م
هيأت «ها و اعالم نظر مقدماتي  متعاقب بررسي ،»اراضي باير و موات اصالحات ارضي

) ٤و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره( »بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين
) ١٣٨) و يكصد و سي و هشتم(٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«الحاقي به 

آن،   نامه اجرايي ) آيين١٠و ماده(» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  قانون اساسي
قانوني و اعالم نتيجه   م نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقررمراتب متضمن اعال 

قانون،  گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در  اين جانب ابالغ مي به
 االثر خواهد بود. آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي

نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجه به خزانه، مغاير با  ) تصويب١٠ماده («
  »باشد. ) قانون محاسبات عمومي كشور مي١١ماده (
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 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٧٢رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
هـ ٤٨٧٠٢/ت٩٨٨٢نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويب رونوشتبازگشت به 

ه مصوبه قبلي هيأت طرح مهرآفرين ناظر به اصالح دو فقر«، موضوع: ٢٤/١/١٣٩٢مورخ 
 ها و اعالم نظر مقدماتي ، متعاقب بررسي»محترم وزيران به شرح مشخصات مندرج در متن 

) ٤و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره( »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«
 نون ) قا١٣٨هشتم( ) و يكصد و سي و٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«الحاقي به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .باشد هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي ـ توضيح اينكه شماره١

آن،   نامه اجرايي ) آيين١٠و ماده(» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  اساسي
قانوني و اعالم نتيجه   زم در مهلت مقررمراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام ال 

قانون،  گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در  اين جانب ابالغ مي به
 االثر خواهد بود. آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي

آراء قطعي متضمن نظرات رئيس مجلس شوراي اسالمي طي دو فقره نامه «
 هـ/ب مورخ ٧٧٨١٢ ـ ، ب٢٥/١٠/١٣٩١هـ/ب مورخ  ٦٣٨٢٩ ـ هاي: الف مارهـبه ش
هاي  هاي هيأت محترم وزيران به شماره نامه ، به ترتيب راجع به تصويب٢٠/١٢/١٣٩١

 ١٧/١١/١٣٩١هـ مورخ  ٦٨٧٠٢/ت٢٢٥٦٥١و  ٣٠/٩/١٣٩١هـ مورخ  ٤٨٧٠٢/ت١٧٦٤٤١
مصوبه  الذكر در مقام اصالح اين دو قبالً ابالغ گرديد. مصوبه صدر» طرح مهرآفرين«موضوع: 

 الصدور، ساير بندها به شرحي كه ذيالً ) مصوبه اصالحي اخير٣باشد، به استثناي بند( مي
) ٢به بند(«لحاق عبارات: نظر به اينكه ا ـ١هاي قانوني است:  آيد كماكان مواجه بامغايرت مي

) رأي ١هاي مندرج در بند( باشد، عليهذا، مغايرت رافع ايرادات اعالمي در قبل نمي» مصوبه
) مصوبه ناظر ٤بند( ـ٢ كماكان به قوت خود باقي است. ٢٠/١٢/١٣٩١ابالغي مورخ 

از حيث مقيدنشدن به رعايت قوانين » استخدام«به واژه » تبديل وضع«جايگزين شدن  به
ز، به قوت خود باقي است. ـساله پنجم توسعه نيـانون برنامه پنجـررات مربوط به قـو مق
مضافاً اينكه نظر به عدم اقدام هيأت محترم وزيران به رفع ايرادات اعالمي در رأي  ـ٣

 »الذكر كماكان به قوت خود باقي است. هاي سابق ، مغايرت٢٠/١٢/١٣٩١ابالغي مورخ 
 ي ـ علي الريجانيرئيس مجلس شوراي اسالم

                               

       

 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٧٠رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
ماهنگي مناطق نامه وزيران محترم عضو شوراي ه تصويب رونوشتبازگشت به 

 ،٥/٣/١٣٩٢ورخ ک م٤٩٠٥١/ت٥٢٥٧٢قتصادي به شماره صنعتي و ويژه ا ـ آزاد تجاري
، متعاقب »يژه اقتصاديو و يصنعت ـ يمناطق آزاد تجار ١٣٩٢بودجه سال «موضوع: 
مستنداً  و »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«ها و اعالم نظر مقدماتي  بررسي

) و ٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«) الحاقي به ٤ه و تبصره(به صدر ماده واحد
و » جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  ) قانون اساسي١٣٨يكصد و سي و هشتم(

  مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در مهلت مقرر آن،   نامه اجرايي ) آيين١٠ماده(
گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت  انب ابالغ ميقانوني و اعالم نتيجه به اين ج

 .االثر خواهد بود قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مقرر در 
صنعتي  ـن چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري قانو ) ١٠نکه در ماده(ينظر به ا« 

اخذ عوارض در مناطق آزاد  يموارد مجاز برا ـ١٣٧٢مصوب  ـ جمهوري اسالمي ايران
 در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن«توان  يبرشمرده شده و بر اساس آن صرفاً م

حقيقي و  آموزشي و رفاهي از اشخاص  تسهيالت مواصالتي، بهداشت، امور فرهنگي،
ز يث تجوي) ماده واحده مصوبه از ح١١هذا، بند(ينمود، عل» حقوقي منطقه عوارض اخذ

باشد. يقانون م ريمغاکه خارج از موارد مصرح در قانون است،  يامور ياخذ عوارض برا
هرگونه خدمات  يهانهيهز«ز اخذ يبر تجو ي) ماده واحده مصوبه مبن١٢ن بند(يهمچن

بجز خدمات مصرح در  يطالق و تعميم و توسعه يافتن به خدماتث اي، از ح»ارائه شده
 »قانون است. ريمغا) قانون فوق، ١٠ماده(
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 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٥٩رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٤٨٩١٧/ت٢٦٣٨٣نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويب رونوشتبازگشت به 

ها  ، متعاقب بررسي»د کنستانتره سنگانيطرح تول يواگذار«، موضوع: ١٠/٠٢/١٣٩٢مورخ 
و مستنداً به صدر  »دولت با قوانين هيأت بررسي و تطبيق مصوبات«و اعالم نظر مقدماتي 
) و يكصد و ٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«) الحاقي به ٤ماده واحده و تبصره(

) ١٠و ماده(» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  ) قانون اساسي١٣٨سي و هشتم(
و  قانوني  در مهلت مقررمراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم  آن،   نامه اجرايي آيين

گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر  اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي
 االثر خواهد بود. قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي در 

 يبر اجازه واگذار يمبن ١٣٩١) ماده واحده قانون بودجه سال ٢٤ـ٩با توجه به بند(«
 يو تعاون يخصوص يها ان بخشيبه متقاض ياهيسرما يهاييتملک دارا يهااز طرح يبرخ
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نه در موارد يز درآمد حاصله به خزانه کل کشور جهت هزين و مقررات و واريت قوانيبا رعا
د کنستانتره سنگان به شرکت يطرح تول يبر واگذار ي) مصوبه مبن١ا، بند(هذيمشخص، عل

، از يفوالد يهاطرح ياجرا يبه شرکت مذکور برا يل ورق فوالديفوالد مبارکه و تحو
) قانون محاسبات ٧٩ده از جمله ماده(يمزا ين مربوط به برگزاريث عدم مراعات قوانيح

ت يز عدم رعايبه خزانه کل کشور و ن يواگذارز درآمد حاصله از يکشور، عدم وار يعموم
 ».قانون است ريمغا کرد منابع حاصله،نهيموارد مشخص شده جهت هز
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 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٦٧رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٤٨٠٦٨/ت٢٦٢٧٧٦نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويب رونوشتبازگشت به 

و  ها ، متعاقب بررسي»کردستان ياختصاص اعتبار به استاندار«، موضوع: ٢٩/١٢/١٣٩١مورخ 
و مستنداً به صدر  »يق مصوبات دولت با قوانينهيأت بررسي و تطب«اعالم نظر مقدماتي 
) و يكصد و ٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«) الحاقي به ٤ماده واحده و تبصره(

) ١٠و ماده(» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  ) قانون اساسي١٣٨سي و هشتم(
  قدام الزم در مهلت مقررمراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت ا آن،   نامه اجرايي آيين

 گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي
 االثر خواهد بود. قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مقرر در 
دارد:  ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مقرر مي٢٢٤ماده(» و«نظر به اينكه بند «

ها و ساير اعتبارات و  اي و مالي و كمك هاي سرمايه اي و تملك دارائي كليه اعتبارات هزينه
هاي  نامه هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي... بر اساس مفاد موافقت رديف

و در حدود ابالغ  ـريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور برنامه ـ متبادله دستگاه با معاونت
) ٢و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است، عليهذا، بند(

) قانون برنامه و بودجه ١٩نامه را به منزله ابالغ اعتبار موضوع ماده(بيمصوبه که مفاد تصو
ص اعتبار به صورت صددرصد موضوع ينامه و تخصمبادله موافقت  ـ١٣٥١سال مصوب  ـ

 »قانون است. ريمغانموده است،  ي) قانون برنامه پنجم توسعه تلق٢٢٤ماده(» و«بند 
 رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

                               

       

 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٨٠رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
) ١٣٨) و يكصد و سي و هشتم (٨٥به استناد قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (

اي هيأت ه نامه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اصالحات پس از آن، فهرست تصويب
وزيران كه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با 

 گردد. قوانين احراز شده ضمن تأييد مراتب به شرح پيوست اعالم مي
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 نامه تاريخ تصويب نامه شماره تصويب رديف

٣٠/٠٩/١٣٩٠ ١٩٢٢١٦/٤٧٤٢٣      ١ 

٠٢/٠٨/١٣٩٠ ١٥٣٨٣٢/٤٧٢٧٧      ٢ 

 ٢٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٤٥٢٨/ت٢٦٢٧٦٧      ٣

 ٠٦/٠١/١٣٩٢ ک ٤٧٧٨٩/ت٩٥٩      ٤

 ١١/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٧٦٣٥/ت٢٦٥٣      ٥

١٢/١٢/١٣٩١ ٢٤٥٩٧٩/٤٨٧٦٠      ٦ 

 ١٢/١٢/١٣٩١ ک ٤٨٨٠٣/ت٢٤٥٨٦٥      ٧

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٤٥٣/ت٢٥٢٦٤٨      ٨

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٨٥١/ت٢٥٢٦٢٣      ٩

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٩١٤/ت٢٥٢٥٣١      ١٠

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٢٦١/ت٢٥٢٦٤٣      ١١

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٢٣٨/ت٢٥٢٣٨٧      ١٢

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٦٧٦٩/ت٢٥٢٥٣٩      ١٣

 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ هـ ٤٦٦٨٠/ت٦٧٢٣٠      ١٤
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٢٧/٠٢/١٣٩٠ ٤٢٠٦٣/٤٦٥٢٠      ١٥ 

٣١/٠٢/١٣٩٠ ٤٤٦٣٦/٤٥٩٣١      ١٦ 

٠٤/٠٢/١٣٩٠ ٢٢٥١٠/٤٦٤٢٢      ١٧ 

 ٢٩/٠٣/١٣٩٠ هـ ٤٥٥٣٢/ت٦٦١٦٤      ١٨

١٢/٠٦/١٣٩٠ ١١٨٠٦١/٤٥٥٣٢      ١٩ 

 ٢٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨١٣١/ت٢٦٢٧٦٩      ٢٠

١١/١٠/١٣٨٩ ٢٢٦٩٤٤/٤٤٥٧٥      ٢١ 

٠٤/٠٢/١٣٩٠ ٢٢٥٠٨/٤٦٤٠٥      ٢٢ 

 ٢٩/١٢/١٣٩١ هـ ٢٦٢٧٦٥/٤٨٨٢٨      ٢٣

 ٢٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٨٥٣/ت٢٦٢٧٨٣      ٢٤

 ٢٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٩٠٩/ت٢٦٢٧٧٠      ٢٥

 ١٧/٠١/١٣٩٢ ک ٤٨٦٨٦/ت٤٠٧٦      ٢٦

١٨/٠٢/١٣٩٠ ٣٣٩٧٥/٤٦٤٥١      ٢٧ 

٢٠/٠٢/١٣٩٠ ٣٥٥٤٢/٤٥٩٩٦      ٢٨ 

 ٠٣/٠٧/١٣٩٠ ک ٤٦٤٦٨/ت١٣١٩٤٩      ٢٩

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٦٠٣٨/ت٩٨٨٨      ٣٠

 ٠٧/٠٨/١٣٩١ هـ ٤٦٢٦٩/ت١٥٤٩٠٩      ٣١

 ٠٧/٠٨/١٣٩١ هـ ٤٧٩١٧/ت١٥٤٩٠٧      ٣٢

 ١٢/١٠/١٣٩١ هـ ٤٦٤٣٢/ت٢٠٠٦٥٣      ٣٣

١٦/٠٣/١٣٨٩ ٥٧٨٩٤/٣٩٨٥٦      ٣٤ 

٢٦/٠١/١٣٩١ ١٠٢٤٩/٤٥٥٠٦      ٣٥ 

٢٧/٠١/١٣٩١ ١١٣٢٢/٤٧٢٦٩      ٣٦ 

 ١٢/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٧٦٩/ت٢٤٥٩٨٧      ٣٧

 ١٣/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٦٧٤/ت٢٤٧٤٣٨      ٣٨

 ١٥/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٣٩٧/ت٢٤٩٩١٦      ٣٩

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٧٣٠/ت٢٥٢٥٩٥      ٤٠

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٨٨١/ت٢٥٢٦١٠      ٤١

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٨٧٩/ت٢٦٢٦٣٧      ٤٢

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٤٨٥/ت٢٦٢٦٤٤      ٤٣

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٥٦٥٠/ت٢٦٢٦٤٦      ٤٤

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٤٨٥/ت٢٦٢٦٥٦      ٤٥

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٩٨٩/ت٢٦٢٦٤٩      ٤٦

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٩٠٤٣ت/٢٦٢٦٥٣      ٤٧

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٩٧٧/ت٢٦٢٦٥١      ٤٨

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٨٧٤/ت٢٦٢٦٥٠      ٤٩

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٣٥٠٥/ت٢٦٢٦٥٧      ٥٠

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٢٦٣/ت٢٦٢٦٤٠      ٥١

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٠٢/ت٩٨٤٢      ٥٢

 ١٦/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٣٨٧/ت٢٥٠٤٦٤      ٥٣

 ١٢/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٠٦٨/ت٢٤٥٨٧٢      ٥٤

 ١٣/١٢/١٣٩١ هـ ٤٣٥٠٥/ت٢٤٧٤٣٥      ٥٥

 ٢٧/١٢/١٣٩١ هـ ٤٣٥٠٥/ت٢٦١٢٤٨      ٥٦

١٨/٠٢/١٣٩٠ ٣٣٥٢٦/٤٦٥٥٨      ٥٧ 

١٥/٠٤/١٣٩٠ ٧٨٩٥٤/٤٦٨٧٨      ٥٨ 

١٠/٠٢/١٣٩٠ ٢٧٤٤٠/٤٦٥١٨      ٥٩ 

١١/٠٢/١٣٩٠ ٢٧٥٩٩/٤٦٥١٨      ٦٠ 

١٠/٠٢/١٣٩٠ ٢٧٤٤٢/٤٦٥١٨      ٦١ 

١١/٠٢/١٣٩٠ ٢٧٥٩٠/٤٦٥١٨      ٦٢ 
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 نامه تاريخ تصويب نامه شماره تصويب رديف
١٣/٠٢/١٣٩٠ ٣١٢١٩/٤٦٥١٨      ٦٣ 

١١/٠٢/١٣٩٠ ٢٧٥٦٣/٤٦٥١٨      ٦٤ 

١٠/٠٢/١٣٩٠ ٢٧٤٣٦/٤٦٥١٨      ٦٥ 

٢٤/٠١/١٣٩٢ ٩٨٣٦/٤٨٩٤٥      ٦٦ 

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٨٩٩٨/ت٩٧٩٨      ٦٧

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ ک ٤٨٦٥٨/ت٩٨٣١      ٦٨

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٨٩٠٦/ت٩٩٦٢      ٦٩

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ ک ٤٧١٩٠/ت٩٨٢٥      ٧٠

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٨٩٣٧/ت٩٨٢١      ٧١

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٣٠٨٣٠/ت٢٦٢٦٤١      ٧٢

 ٠١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٤٢/ت١٧١٢٠      ٧٣

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٨٢٩/ت٢٥٢٤٨٥      ٧٤

٣٥٥٢٩/٤٦٦٢٤      ٧٥  ٢٠/٠٢/١٣٩٠ 

٧٠٣٨٨/٤٦٦٢٥      ٧٦  ٠٤/٠٤/١٣٩٠ 

١١/٠٢/١٣٩٠ ٢٨٤٤٧/٤٦٥٦٦      ٧٧ 

٢٨/٠١/١٣٩٠ ١٦٣٤٥/٤٦٣٥٠      ٧٨ 

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٨٤٨٠ت/٩٩٠٦      ٧٩

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٤٨٠/ت٢٦٢٦٤٨      ٨٠

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٨٤٨٠/ت٩٨٤٨      ٨١

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٥٤/ت١٩٠٤٣      ٨٢

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٦٤٦٩/ت١٩٠٣٠      ٨٣

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٥٣٥٢/ت١٩٠٣٦      ٨٤

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ هـ ٢٩٢٧١/ت١٨٩٩٥      ٨٥

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨١٩٧/ت١٩٢٧٧      ٨٦

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٣٥/ت١٨٧٧٩      ٨٧

٢٩٢٣٩/٢٠٦      ٨٨  ٠٣/١١/١٣٩٠ 

هـ ٤٧٤٥٩/ت٢٥٨٣٣١      ٨٩  ٢٨/١٢/١٣٩٠ 

هـ ٤٦٩٤١/ت٢٤٥٩٤٣      ٩٠  ١٢/١٢/١٣٩١ 

 ١٢/١٢/١٣٩١ ک ٤٥٤٢٨/م/ت٣٨٧٨٨/٩١      ٩١

٢٧٤٣٠/٤٦٣٨٣      ٩٢  ١٠/٠٢/١٣٩٠ 

٧٠٣٩٤/٤٦٥٦٧      ٩٣  ٠٤/٠٤/١٣٩٠ 

١٩٦٩/٤٦٤٢٦      ٩٤  ٠٨/٠١/١٣٩٠ 

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٤٨٠/م/ت٤١١٦٩/٩١      ٩٥

هـ ٤٨٠٦٨/ت٢٣٥٦٢      ٩٦  ٠٨/٠٢/١٣٩٢ 

 ٠٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٤٨٥/ت٢٣٥٩٩      ٩٧

 ٠٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٢٥٣/ت٢٣٦٠٥      ٩٨

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٨٧١/ت٢٦٢٦٥٢      ٩٩

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ ک ٤٣٩٩١/ت٩٩٤٨    ١٠٠

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٧٤٩١/ت١٩٠٦٢    ١٠١

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ ک ٤٨٥٠٩/ت٩٨٥٨    ١٠٢

 ٠٧/١١/١٣٩١ هـ ٤٨١٥٣/ت٢١٧٨٤٥    ١٠٣

١٤/١٢/١٣٩١ ٢٤٨٤٨٧/٤٨١٥٣    ١٠٤ 

 ٠٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٦١١٦/ت٢٣٦٠٩    ١٠٥

 ٠٧/١١/١٣٩١ هـ ٤٨٤٨٥/ت٢١٧٦٥٦    ١٠٦

 ٠٣/٠٧/١٣٩٠ ك ٤٧٠٩٨/ت١٣١٩٥٦    ١٠٧

 ٢٤/١١/١٣٩٠ ك ٤٧٧٠٧/ت٢٣٠٨٣٢    ١٠٨

 ٠٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٨٥/ت٢٣٦٩٨    ١٠٩

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٧٨٤٧/ت٣٠٨٥٢    ١١٠

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٧٦٦/ت٣٠٨٤٦    ١١١

 ٠٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٧٦٣٩/ت/م٢٩٥٠/٩٢    ١١٢

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٧٠٣٦/ت٣٠٨٤٠    ١١٣

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٢٣٤/ت٣٠٨٣٧    ١١٤

٢٠/٠٣/١٣٨٨ ٦١٥١١/٤٢٦٧٦    ١١٥ 

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٨٥/ت٣٠٥٨٢    ١١٦

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٥٢٠/ت٣٠٨١٧    ١١٧

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٤٦٧/ت٣٠٨٣٣    ١١٨

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٥٧٥/ت٣٠٨٢٤    ١١٩

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٧٣٦٠/م/ت٣٧٤٧/٩٢    ١٢٠

 نامه تاريخ تصويب نامه شماره تصويب رديف
 ١٣/٠٢/١٣٧٨ هـ ٢١١٦٢/ت٥٤٥٣    ١٢١

 ٢٠/٠٤/١٣٧٩ ک ٢١٣٥٧/ت١٥٢٨٨    ١٢٢

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٩٠٢٠/ت٢٦٢٦٣٩    ١٢٣

 ١٠/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٦٩٧/ت٢٦١٨٤    ١٢٤

 ١٠/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٩٣٤/ت٢٥٤٥١    ١٢٥

 ١٤/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٤٥١/ت٢٩٤٣٥    ١٢٦

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٤٣٠/ت٣٠٨٦٢    ١٢٧

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٣٣٦/ت٣٠٧٨٥    ١٢٨

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٦٧٣٧/ت٣٠٥٤٥    ١٢٩

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٣٠٢/ت٣٠٧٨٨    ١٣٠

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٩١٤/ت٣٠٧٩٥    ١٣١

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٣٢٥٦٥/ت٣٠٧٩٨    ١٣٢

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١١٥/ت٣٠٥٦٥    ١٣٣

 ١٦/١٢/١٣٩٠ هـ ٤٤٢٤٨/ت٢١٢٣١٧    ١٣٤

 ٠٣/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٠٦٨/ت١٨٧٨٤    ١٣٥

 ٠٤/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٣٥٥/ت٢٠٣٢٧    ١٣٦

 ١٤/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٦٧٦٧/ت٢٩٤٤٥    ١٣٧

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٣٠٧٩٠/٤٨٧١٣    ١٣٨

٣١/٠١/١٣٩٢ ١٥٩١٣/٤٩١١٠    ١٣٩ 

 ٢٤/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٩٠٩/ت٤١٤٢٨    ١٤٠

 ٢٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٢٢٠/ت٤٢٦٨١    ١٤١

 ٢٤/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٠٦/ت٤١٤١٢    ١٤٢

 ١٩/٠٤/١٣٩١ ن٤٨٢٢٢/ت٧٣٨٤٨    ١٤٣

 ٢٨/١٢/١٣٩١ ن٤٨٨٧٧/ت٢٦٢٦٥٥    ١٤٤

 ٠٦/٠١/١٣٩٢ ن٤٤١٧٠/ت٩٥٤    ١٤٥

 ٢٤/٠٢/١٣٩٢ هـ٤٩٠٧٢/ت٤١٤٤٤    ١٤٦

 ٢١/٠٣/١٣٩١ هـ٤٥٠٣٣/ت٢١٥٦٦٩    ١٤٧

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ ک٤٤٧٨٤/ت٩٩٦٨    ١٤٨

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ ک٤٦٧٠١/ت٩٩٢٥    ١٤٩

 ٢٢/١٢/١٣٩٠ ن ٤٧٨٨٩/ت٢٤٤٥٣٥    ١٥٠

 ٠٧/٠٥/١٣٩١ هـ ٤٨٢٦٩/ت٨٨٧٠٧    ١٥١

 ٢٤/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٠٦٨/ت٤١٣٨٩    ١٥٢

 ٢٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٠٦٨/ت٤٢٧٢٤    ١٥٣

 ٢٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٠٦٨/ت٤٢٦٧١    ١٥٤

 ٢٤/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٦٥١٣/ت٤١٤٣٥    ١٥٥

 ٢٨/٠٢/١٣٩٢ ـه ٤٩١٦٢/ت٤٤٤١٤    ١٥٦

 ٢٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٢٩/ت٤٤٤٠٨    ١٥٧

 ٢٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٥٥/ت٤٤٤٠٩    ١٥٨

 ٢٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٥٢/ت٤٤٤١٢    ١٥٩

 ٢٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٧٨٨/ت٤٤٣٧٨    ١٦٠

 ٢٨/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٠٢١٧/ت٤٤٣٧٤    ١٦١

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٦٢٠/ت٤٧٧٩٢    ١٦٢

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٣٥٩٠٤/ت٤٧٧١٣    ١٦٣

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٨٠/ت٤٧٧٥٤    ١٦٤

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٠٦٨/ت٤٧٨٤٠    ١٦٥

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٣١/ت٤٧٧٢١    ١٦٦

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٤٧/ت٤٧٧٧٥    ١٦٧

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٨٠/ت٤٧٦٩٧    ١٦٨

٣١/٠٢/١٣٩٢ ٤٧٦٧٢/٤٩١٤٤    ١٦٩ 

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٢٨٤/ت٤٨١١٦    ١٧٠

 ٢٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٤٨/م/ت٤٧٧٠/٩٢    ١٧١

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٩٤٦/ت٤٨٠١٢    ١٧٢

 ٢٩/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٧٤/ت٤٥٦١٠    ١٧٣

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٦١٤/ت٤٧٩٦٢    ١٧٤

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٧٦٢٢/ت٤٨٠٠٣    ١٧٥

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٧٩٠٠/ت٤٧٩٧٦    ١٧٦

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١١٨/ت٤٨٠١٨    ١٧٧

 ٢١/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٥٦٧١/ت٨٥٣٣    ١٧٨



    5صفحه  22/4/1392روزنامه رسمي  19910شماره 

 نامه تاريخ تصويب نامه شماره تصويب رديف

٢٤/٠١/١٣٩٢ ٩٩١٦/٤٨٤٨٠    ١٧٩ 

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٣٣٩/ت٣٠٨٠٤    ١٨٠

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٦٠٣/ت٣٠٩١٠    ١٨١

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٩٦٤/ت٣٠٨٨٩    ١٨٢

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٧٥٥/ت٣٠٨٨٣    ١٨٣

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٧٦٣/ت٣٠٨٨٠    ١٨٤

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ ک ٤٨٧٠٥/ت٣٠٨٦٧    ١٨٥

 ٠٥/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٥٦٦/ت٥٢٤٧٣    ١٨٦

 ١٦/٠٨/١٣٩١ هـ ٤٨٢٥٣/ت١٦٠١٣٢    ١٨٧

 ٢٤/٠١/١٣٩٢ هـ ٤٨٢٥٣/ت٩٩٤٠    ١٨٨

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٠٦٨/ت٢١٢٧٧٤    ١٨٩

 ٢٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٧١٣٨/ت٢٦٢٧٨٢    ١٩٠

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٤٥٣/ت٢٥٢٤٩٧    ١٩١

 ٢٦/١٢/١٣٩١ هـ ٤٦٢٣٥/ت٢٥٩٨٤٦    ١٩٢

 ١٩/١٢/١٣٩١ ک ٤٨٠٢٠/ت٢٥٢٥٧٦    ١٩٣

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٥٢٤٤/ت٢٥٢٥٠٢    ١٩٤

 ١٥/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٢٨/ت٣٠٥٦٢    ١٩٥

 ٠٨/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩١٨٧/ت٥٥٩٨٠    ١٩٦

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٨٥٦١/م/ت٥٥١٩/٩٢    ١٩٧

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٩١٥٤/م/ت٥٥٠٣/٩٢    ١٩٨

 ٠٢/١٢/١٣٩١ هـ ٤١٤٩٨/ت٢٣٨١٣٢    ١٩٩

 ١٢/١٢/١٣٩١ ک ٤٨٢٣٠/ت٢٤٦٠٣٨    ٢٠٠

 ١٢/١٢/١٣٩١ ک ٤٨٠٢٠/ت٢٤٥٨٨١    ٢٠١

 ١٢/١٢/١٣٩١ ک ٤٨٠٢٠/ت٢٤٥٨٨٨    ٢٠٢

 ١٩/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٠٦٧/ت٢٥٢٤٤٨    ٢٠٣

 ١٦/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٩١٥/ت٢١٢٧٨٠    ٢٠٤

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٠٦٨/ت٢١٢٧٧٥    ٢٠٥

 ٢٨/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨٢٥٣/ت٢٦٢٦٣٨    ٢٠٦

 ٠٧/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٩٠٣/ت٥٥٣٠٢    ٢٠٧

 ٠٩/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩١٥٦/ت٥٦٨٣٠    ٢٠٨

 ٠٩/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٨٠/ت٥٦٨٨٨    ٢٠٩

 ٠٩/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٠٨٨/ت٥٦٨٦٦    ٢١٠

 ١١/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٥٦٨/ت٥٧٥٨١    ٢١١

 ١٣/١٢/١٣٩١ ک ٤٨١٩٣/ت٢٤٧٤٣٩    ٢١٢

 ٠٨/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩٠٤٠/ت٥٦٧٤٩    ٢١٣

 ٠٨/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٢٥٣/ت٥٦٧٤٧    ٢١٤

 ٠٨/٠٣/١٣٩٢ ک ٤٨٢١٧/ت٥٦٧٤٤    ٢١٥

٠٨/٠٣/١٣٩٢ ٥٦٧٤٥/٤٩١٨٠    ٢١٦ 

 ٠٨/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩٢٢١/ت٥٦٧٤٣    ٢١٧

 ٠٩/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩٢٣٠/ت٥٦٩٤٢    ٢١٨

 ٠٨/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٥٠٥٩/ت٥٦٧٤٠    ٢١٩

 ٠٩/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٤٨٠/ت٥٦٩٠٥    ٢٢٠

 ١٢/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨١٧٦/ت٢٤٥٨٥٤    ٢٢١

 ٠٧/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٤٥٣/ت٥٥٣٠٠    ٢٢٢

 ٢٠/١٢/١٣٩١ هـ ٤٨١٩٠/م/ت٣٩٧٣٠/٩١    ٢٢٣

 ٠٧/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩١١٣/ت٥٥٢٩١    ٢٢٤

 ٣١/٠٢/١٣٩٢ هـ ٤٣٥٠٥/ت٤٧٩٩٨    ٢٢٥

 ١٩/٠٣/١٣٩٢ ک ٤٩٠٩٥/ت٦٣٥٣٣    ٢٢٦
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 ١٩/٠٣/١٣٩٢ هـ ٣٤٩٩١/ت٦٣٤٨٧    ٢٢٧

 ٢٥/٠٣/١٣٩٢ ک ٤٦٩٦٦/ت٦٨٨٣١    ٢٢٨

 ٢٥/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩٢٦١/ت٦٨٨٢١    ٢٢٩

 ٢٥/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٨٤٨٠/ت٦٨٩٣٢    ٢٣٠

 ٢٥/٠٣/١٣٩٢ هـ ٤٩٢٦٣/ت٦٨٨٤٨    ٢٣١

                               

       

 ٩/٤/١٣٩٢                                                                     هـ/ب    ٢١٠٦٣رهشما
 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 هـ٤٨١٧٦/ت٢٥٧٩٣٢نامه هيأت محترم وزيران به شماره  تصويب رونوشتبازگشت به 

ها  ، متعاقب بررسي»وتايتو يص خودرويمجوز ورود و ترخ«، موضوع: ٢٣/١٢/١٣٩١ورخ م
و مستنداً به صدر  »تطبيق مصوبات دولت با قوانين هيأت بررسي و«و اعالم نظر مقدماتي 
) و يكصد و ٨٥قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(«) الحاقي به ٤ماده واحده و تبصره(

) ١٠و ماده(» جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي  ) قانون اساسي١٣٨سي و هشتم(
  هت اقدام الزم در مهلت مقررمراتب متضمن اعالم نظر قطعي ج آن،   نامه اجرايي آيين

گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي
 االثر خواهد بود. قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي مهلت مقرر در 

ص خودرو از يت ورود و ترخيث که متضمن معافين حياطالق عبارت مصوبه از ا«
 يدات صنعتير توليد خودرو و سايتول يفي) قانون ارتقاء ک٢مندرج در ماده( يهاتيمحدود

 »قانون است. مغايرباشد،  ـ  ناظر به ضوابط استاندارد خودرو مي١٣٨٩داخلي ـ مصوب سال 
 يس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجانيرئ

 
                                                                                                ١١/٤/١٣٩٢ 

 ٨٩/٣٨٦رونده: السه پک    195 ماره دادنامه:ش     ٢٠/٣/١٣٩٢خ دادنامه: تاري
 يهيأت عمومي ديوان عدالت ادار مرجع رسيدگي:

 آقاي محمدرضا اميري فر ي:شاك
اليحه تجميع عوارض  ٢بند پ ماده  ١ابطال تبصره  موضوع شكايت و خواسته:

 ١٣/١١/١٣٨٨مصوب آباد  خرم محلي و بهاي خدمات شهر
اليحه  ٢بند پ ماده  ١شاکي به موجب دادخواستي، ابطال تبصره  گردش كار:

را خواستار شده و  ١٣/١١/١٣٨٨وب مصآباد  خرم تجميع عوارض محلي و بهاي خدمات شهر
 در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است:

شهر رساند: شوراي اسالمي  احتراماً، اين جانب خواهان دعوا به استحضار مي«
اليحه تجميع عوارض محلي و بهاي خدمات مصوب  ٢بند پ ماده  ١آباد در تبصره  خرم
برخالف مندرجات پروانه اقدام به  ساختمانهاي مسکوني که«آورده است که  ١٣/١١/١٣٨٨

نمايند چنانچه کميسيون ماده صد رأي بر  تبديل يک واحد مسکوني به دو واحد يا بيشتر
از مساحت هر دو  P٥٠ابقاي آن بدهد عالوه بر وصول جريمه عوارضي، معادل هر مترمربع 

عدالت  ديوانحال آن که ماده مذکور برخالف رأي وحدت رويه » واحد وصول خواهد شد.
قانون  ١٠٠است و غير از اينها قانونگذار در ماده  ٢٠/١٢/١٣٨٧ـ  ٨٤٨شماره  اداري به
 هاي آن انواع تخلفات ساختماني و ميزان حريم آن را مشخص کرده است. تبصرهو شهرداري 

صريح ماده لذا تعيين جريمه توسط شوراي شهر به شرحي که فوقاً اشاره شد خالف نص 
بوده و از  ٨٤٨شماره  ي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهقانون شهردار ١٠٠

اليحه تجميع  ٢بند پ ماده  ١اختيارات شوراي شهر خارج است. لذا نظر به اين که تبصره 
خالف قانون است، ابطال  ١٣/١١/١٣٨٨مصوب  آباد عوارض محلي و بهاي خدمات شهر خرم

 »آن مورد استدعاست.
ثبت دفتر  ٢٣/٨/١٣٨٩ـ١٧٩٧يحه اي که به شماره هـ/همچنين شاکي به موجب ال

 انديکاتور هيأت عمومي شده اعالم کرده است:
مصوبه  ٤آباد مبني بر لغو بند  اين جانب محمدرضا اميري فر از شوراي شهر خرم«
رأي هيأت  در مورد تفکيک يک واحد مسکوني به دو يا چند واحد با توجه به ١٩٦

، ٨٤٨ه شهرداري اردبيل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه عمومي ديوان در موضوع مشاب
برابري را براي  ٥٠مردمي، جريمه  آباد براي سرپوش نهادن به اعتراضات فرمانداري خرم

 ٢٥برابري کاهش داده است. الزم به ذکر است که جريمه  ٢٥متقاضيان سال گذشته به 
متر در هر طبقه  ٢٠٠ن با زير بناي اي براي هر مترمربع يک ساختما برابري قيمت منطقه

 شود که در اين شرايط  طبقه مسکوني چيزي حدود يکصد و پنجاه ميليون تومان مي ٥و 
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