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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  )٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره    نظريه
  )١٣٨(و يكصد  و سي و هشتم ) ٨٥(هشتاد و پنجم  اصول نحوه اجراء قانون« الحاقي به 

  » قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
  ٢  هيأت وزيران  ١٧/٢/١٣٩٦

  ابطال مصوبات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ١٣٥٣ رأي شماره
  ٢  شوراهاي اسالمي شهر كهنوج و جيرفت  ١٧/١٢/١٣٩٥   شوراهاي اسالمي شهرهاي جيرفت و كهنوج درخصوص برقراري عوارض حمل بار

  ابطال مصوبه ت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع  هيأ٥٩١ رأي شماره
  % ١٤ اخذ  شوراي اسالمي شهر قوچان درخصوص١٢/١٠/١٣٩١ـ ١٠٠٢شماره 

  ارزش كارشناسي روز عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد
  ٥  شوراي اسالمي شهر قوچان  ٢/٩/١٣٩٥

  ٧  صنعت، معدن و تجارتوزارت   ١٣/٢/١٣٩٦  ن لرستانآباد در استا خرم) ٤(در خصوص ايجاد شهرك صنعتي شماره نامه  تصويب

  ها و ناوبري هوايي ايران نامه در خصوص انتقال شركت مادرتخصصي فرودگاه تصويب
  ها بندي فعاليت نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه آيين) ٢( شماره  از پيوست

  )١(هاي اقتصادي به پيوست شماره   و بنگاه
  صادي و دارايي وزارت امور اقت  ١٣/٢/١٣٩٦

  ٧  وزارت راه و شهرسازي

  در خصوص ايجاد شهرك صنعتي تخصصي صنايع دريايينامه  تصويب
  ٧  صنعت، معدن و تجارتوزارت   ١٣/٢/١٣٩٦  فارس سازي خليج  در شهرستان بندرعباس و جنب صنايع كشتي

هاي اجرايي اعم از خريد،  در خصوص انجام كليه معامالت دستگاهنامه  تصويب
  ١٠/٢/١٣٩٦  »سامانه تداركات الكترونيكي دولت«مزايده در  وقصه منا

ـ وزارت امور  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ وزارت ارتباطات و فناوري  اقتصادي و دارايي 
ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ    اطالعات 
ـ سازمان  سازمان اداري و استخدامي کشور 
ـ بانک  صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

  مرکزي جمهوري اسالمي ايران

٧  

  هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي  در خصوص افزايش كليه مستمرينامه  تصويب
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي   ١٠/٢/١٣٩٦  و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي

  ٧  سازمان برنامه و بودجه کشور

  هـ ٥٣٤٨٨ت/١٦٧١٣٣شماره نامه  تصويب) ٤(جدول موضوع ماده ) ٥(اصالح رديف 
  ١٧/٢/١٣٩٦  ٢٨/١٢/١٣٩٥مورخ 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  سازمان برنامه و بودجه كشور

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
٨  

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي ارزيابي 
بررسي و ارزيابي تأثير (هاي شهري   بافتدرها و اقدامات انجام شده  سياستگزاري

  )هاي فرسوده و ناكارآمد شهري هاي مالي در بافت مشوق
  شركت مادرتخصصي عمران  ١٨/١١/١٣٩٥

 ٨   و بهسازي شهري

  ٨  دفتر معماري و طراحي شهري  ٢٣/١٢/١٣٩٥  »پذيري شهري رقابت«مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مطالعاتي 

  ها  ايران پيرامون ساماندهي، حفاظت و احياء تپهمصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري 
  شوراي شهرسازي و معماري  ٢/١٢/١٣٩٥   ها در منظر طبيعي شهر سنندج و چشمه

  ٨   استان كردستان
  

 ١٣٩٦ماه   ارديبهشتبيست و چهارم شنبهيك
 

  ٢١٠٢٢ شمارهوم سسال هفتاد و 
  

)٩٥٣( 
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) ٤( رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره     هنظري
  )٨٥( هشتاد و پنجم اصول نحوه اجراء قانون« الحاقي به 

  »قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) ١٣٨(و يكصد و سي و هشتم 
                                                                                                                             ١     

  
  ١٧/٢/١٣٩٦                                                                     ب  هـ/١٠٩١٧رهشما

 والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني االسالم حجت
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

 هـ٥٣٤٨٨٣ت/١٦٧١٣٣نامه هيأت محترم وزيران به شماره   تصويبرونوشتبازگشت به 
) ٣٥(نامه اجرايي تبصره آيين) ٤(و ) ٣(اصالح مواد «: ، موضوع٢٨/١٢/١٣٩٥مورخ 

ها و اعالم  ، متعاقب بررسي»٣/١١/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٤٨٨ت/١٣٥٥٧٩مصوبه شماره 
 و مستنداً به صدر »هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين«نظر مقدماتي 

و ) ٨٥(قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم «الحاقي به ) ٤(ماده واحده و تبصره 
»  جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي قانون اساسي) ١٣٨( و هشتم يكصد و سي

مراتب متضمن اعالم نظر قطعي جهت اقدام الزم در   آن،  نامه اجرايي آيين) ١٠(و ماده 
بديهي است پس از . گردد  قانوني و اعالم نتيجه به اين جانب ابالغ مي مهلت مقرر

ن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته قانون، آ انقضاي يك هفته مهلت مقرر در 
  .االثر خواهد بود است، ملغي

 ـ٣/٦/١٣٩٥مصوب  ـ  كل كشور١٣٩٥الحاقي قانون بودجه) ٣٥(  نظر به تبصرهـ١«
دولت مجاز است با رعايت حداقل و حداكثر مبالغ مندرج در تبصره و همچنين رعايت 

 افزايش انوني با بانكهاي دولتي، اقدام بهمربوط، عالوه بر تسويه مطالبات ق) ١(جدول شماره
براي » حداقل افزايش سرمايه دولت در بانكها«سرمايه در همان بانكها نمايد و از آنجاكه 

جدول موضوع ) ٧(هزار ميليارد ريال تعيين شده است، بنابراين، رديف) ١٠٠(بانك مسكن
سكن و كاهش آن به مصوبه از حيث عدم رعايت حداقل افزايش سرمايه بانك م) ٣(ماده

مربوط به ) ١( با توجه به جدول شمارهـ٢. قانون استمغاير هزار ميليارد ريال ) ٥٠(ميزان
» حداكثر تسويه مطالبه قانوني بانكها از دولت«، ١٣٩٥الحاقي قانون بودجه) ٣٥(تبصره

) ٥(بنابراين، رديف. هزار ميليارد ريال تعيين شده است) ٤/١(براي بانك توسعه صادرات
مصوبه ياد شده از حيث عدم رعايت حداكثر ميزان مندرج در ) ٣(جدول موضوع ماده

  ».باشد قانون ميمغاير هزار ميليارد ) ٢٠(قانون و افزايش آن به ميزان
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٦/٣/١٣٩٥                                                                            ٩٣/١٠٧١ رهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

  مورخ١٣٥٣عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  رأي هيأت يك نسخه از
  : با موضوع١٧/١٢/١٣٩٥

اري ابطال مصوبات شوراهاي اسالمي شهرهاي جيرفت و كهنوج درخصوص برقر«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» عوارض حمل بار
ـ مهدي دربين ديوان عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي هيأت مديركل   عدالت اداري 

  
  ٩٣/١٠٧١: روندهالسه پک    ١٣٥٣ :ماره دادنامهش    ١٧/١٢/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   کل کشوري سازمان بازرس:يشاك

رفت و ي جي شهرهاي اسالمي ابطال مصوبات شوراها:موضوع شکايت و خواسته
   عوارض حمل باريکهنوج در خصوص برقرار

 کل کشور به موجب ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني معاون حقوق:گردش کار
  : اعالم کرده است که١٥/١١/١٣٩٣ـ ٢١٧٢٠٢ت نامه شماره يشکا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

   يوان عدالت اداريس محترم ديرئ«
  کميسالم عل

 استان کرمان و مستندات ي از گزارش اداره کل بازرسيريوست تصوياحتراماً، به پ
رفت و کهنوج که در ي جي شهرهاي اسالميرت مصوبات شوراهاي راجع به مغامرتبط با آن

  تأييد وين سازمان مورد بررسي با قانون اي اداريق مصوبات دستگاههايون تطبيسيکم
  .گردد  ميقرار گرفته است، ارسال

رفت و کهنوج در خصوص اخذ عوارض حمل ي جي شهرهاي اسالميمصوبات شورا
  :باشد  مير با قانونير مغايل زيبار به دال
: دارد  ميقانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مقرر) ١٦٣(ماده) الف(ـ بند ١

 امور حمل و نقل برداري بهره و ياز جهت توسعه و نگهداري منابع مورد ن تأمينبه منظور«
 هاي ناء جادههاي کشور به استث شود از جابجايي کاال و مسافر در جاده اي اجازه داده مي جاده

 سازمان يشنهاد مجمع عموميلومتر با پيلومتر و نفر کي بر اساس تن کيري و عشاييروستا
  ».دي اقتصاد، عوارض وصول نمايب شورايو با تصواي  حمل و نقل جاده  ويراهدار

کاال، کنندگان   دير وجوه از تولي وصول عوارض و سايقانون برقرار) ١(در ماده ـ ٢
 توسط ي و مليت اخذ عوارض محلي، از ممنوعي وارداتيمات و کاالهاخددهندگان  ارائه

  :دارد  ميحين ماده تصريا. ت شده استيحماها  ر مراجع و وزارتخانهيشوراها و سا
 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ١٣٨٢از ابتداي سال «

پذيرد و کليه قوانين و   به موجب قانون صورت ميصرفاً... کنندگان کاالها  ملي و محلي از توليد
مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، 

  .»گردد لغو مي... اء مالياتهاي مستقيم نثبه است... مجامع، شوراها و ساير مراجع
ب ي شهر اهواز به تصوي اسالمي توسط شورا١٣٨٧ن موضوع در سال يمشابه همـ ٣

 و حمل و نقل موضوع يس سازمان راهداري و رئير راه و ترابريده است که معاون وزيرس
 شهر مذکور را ي اسالميوان مصوبه شوراي منعکس نموده و ديوان عدالت اداريرا به د

  : نموده استيل اظهار رأيوان به شرح ذي ديأت عموميص داده و هيبرخالف مقررات تشخ
و ها   از ارزش بارنامهي بر کسر درصدالذکر فوقن ينکه حکم مقرر در قوانيه انظر ب«

هاي   بودن عوارض حمل و نقل کاال از بارنامهيز آن به حساب خزانه، داللت بر مليوار
 شهر مصرح در ي اسالميارات شورايحمل بار به عنوان عوارض محل خارج از حدود اخت

 کشور و ي اسالميف و انتخابات شوراهاي وظاالت،يقانون تشک) ٧١(ماده ) ١٦(بند 
ن ير احکام قانونگذار به شرح قوانيبوده و مغا) ١/٣/١٣٧٥مصوب (انتخابات شهرداران 

وان عدالت ي دين دادرسيي آيالحاق) ٥٣(باشد، با اجازه حاصل از ماده  االشعار مي فوق
ل يل کاال به دالحمهاي  ت در اخذ عوارض از بارنامهي نقض و مصوبات مورد شکايادار

 از يوان عدالت اداريقانون د) ٤٢(و ) ٢٠(و مواد ) ١٩(ماده ) ١(مارالذکر و مستنداً به بند 
  .»گردند  ميب آنها ابطاليخ تصويتار

ن سازمان، يل ايقانون تشک) ٢(ماده ) ٢(ت به تبصره يبنا به مراتب و با عنا
وان مطرح و به طور يد آن يأت عموميد موضوع در هييخواهشمند است دستور فرما

م يموجب امتنان است که از تصم. ردي قرار گيدگي و خارج از نوبت مورد رسالعاده فوق
  ».يندن سازمان را مطلع فرمايمتخذه ا

  :ر استيمتن صورتجلسه و مصوبات مورد اعتراض به قرار ز
 شهرداران  با موضوع هماهنگي١٩/١٠/١٣٨٤ـ ١٥٣٣٠ابطال صورتجلسه شماره ) الف

  :قه جنوب استان کرمانمنط
  صورتجلسه«

 شهرداران منطقه جنوب استان ي جلسه هماهنگ١٧/١٠/١٣٨٤ مورخ ١٣در ساعت 
رفت، کهنوج، عنبرآباد، ي جي و شهرداران شهرهاي اسالميشوراها رؤساي با حضور

اب، نودژ، مردهک در محل دفتر ي بهشت، رودبار، قلعه گنج، منوجان، فاريجبالبارز، در
  .ديل گرديوج تشکشهردار کهن

د آغاز و سپس يمج...  از کالم اياتيو تالوت آ) ص(ا يجلسه با ذکر صلوات بر خاتم انب
 ييف فرمايرمقدم و تشکر از تشريزبان ضمن خي شهردار کهنوج به عنوان ميناني اطميآقا

 در ي و همدليجاد هماهنگيل آن را اي حضور در جلسه هدف از تشکيشهرداران برا
ن شهرها دانست و يشرفت همه جانبه ايه و پي وحدت رويب استان براشهرداران جنو

 اظهار نمود اگر شهرداران جنوب استان با يکديگر همفکر و هماهنگ باشند مطمئناً تأثير
ها خواهد ي شهرداريش درآمد قانوني خصوصاً در جهت افزاي امور شهرداري در اجراييبسزا

 مذکور به طرح ي و شهرداران شهرهايم اساليمحترم شوراها رؤساي داشت در ادامه
  .ديشنهادات پرداخته پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردي خود و ارائه پيدگاههايد

 از حمل بار در ينه خدمات ناشينکه از سنوات قبل تحت عنوان هزيبا توجه به اـ ١  
کنون ن روال تايده است و ايرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان اخذ گردي جيحوزه شهرها

٨٧٦ 

http://www.RRK.IR
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ر ي مسي شهرهاي حمل بار که برايونهايت موضوع و تردد کامينظر به اهم. ادامه دارد
ب ي اعم از تصادفات و کشته شدن شهروندان و تخريريحرکت خسارات جبران ناپذ

گر را در بر دارد ي ديانهايض روغن و زي از تعويختن زباله و عوارض ناشيآسفالت و پلها و ر
يجاد خسارت حمل بار و  از اينه ناشير به اخذ هزي ناگزکرالذ فوق حوزه يهايشهردار
  . حمل بار هستنديونها و خودروهاي از کاميده خدمات
ن گونه ير از اي زي از خدمات حمل بار بر اساس نرخهاينه ناشيد هزيمقرر گردـ ٢

  .ها وصول گرددين شهردار مأموريخودروها توسط
  

  نرخ مصوب  نرخ پيشنهادي  
   ريال٠٠٠/٢٠٠   ريال٠٠٠/٢٥٠  ليکاميون تري: الف
   ريال٠٠٠/١٥٠   ريال٠٠٠/١٧٠  کاميون ده چرخ: ب
   ريال٠٠٠/١٠٠   ريال٠٠٠/١٢٠  کاميون تک: ج
   ريال٠٠٠/٧٠   ريال٠٠٠/٩٠  ٩١١کاميون : د
   ريال٠٠٠/٥٠   ريال٠٠٠/٦٠  کاميون خاور: ه
   ريال٠٠٠/٢٠   ريال٠٠٠/٢٥  وانت بار نيسان و تويوتا دوهزار: و
   ريال٠٠٠/١٠   ريال٠٠٠/١٥  انت يا مزدا تويوتا هزار وششصدو: ح

  :رفتي شهر جي اسالميمصوبات شورا) ب
  :رفتي شهر جي اسالمي شورا٢٥/١٠/١٣٨٦ ـ ١٢١٩٠٠مصوبه شماره ـ ١«

  رفتي محترم جيشهردار
  با سالم

 و با توجه به نامه شماره ١٠/١٠/١٣٨٦ ـ ١٢٨٤٠احتراماً، عطف به نامه شماره 
 در خصوص لزوم ي استانداريرکل محترم امور شهري مد١٧/٩/١٣٨٦ـ ٢٦٢٣٧/٤٢

 مطرح و يشنهاديست عوارض پيد، لي وضع عوارض محل جديب و اعالم عموميتصو
 از مصوبات ٢ عوارض در اخذ عوارض بر اساس بند ٦١٥د و ي عوارض جد١١٣ يتعداد
  .ب قرار گرفتي مورد تصو١٠/١٠/١٣٨٦مورخ 

  
 به کاميونها و وانتهاي )شهري(دهي  خدمات  رديف

  حمل بار
عوارض مصوبه 

  ٨٤ماهيانه 
عوارض پيشنهادي 

  ٨٧ماهيانه 
  ٠٠٠/٣٠٠  ٠٠٠/٢٥٠  )حامل بار(از هر کاميون تريلر   ٩٧
  ٠٠٠/٢٠  ٠٠٠/١٧٠  )حامل بار(از هر کاميون ده چرخ   ٩٨
  ٠٠٠/١٥٠  ٠٠٠/١٢٠  )حامل بار) (تک(از هر کاميون شش چرخ   ٩٩
  ٠٠٠/١٢٠  ٠٠٠/٩٠  )حامل بار (٩١١از هر کاميون   ١٠٠
  ٠٠٠/٧٥  ٠٠٠/٦٠  )حامل بار(از هر کاميون خاور   ١٠١
  ٠٠٠/٣٠  ٠٠٠/٢٥  )حامل بار (٢٠٠٠از هر وانت نيسان و تويوتا   ١٠٢
  ٠٠٠/٢٠  ٠٠٠/١٥  )حامل بار( و غيره ١٦٠٠از هر وانت مزدا   ١٠٣

  :١٣/١١/١٣٩٠ ـ ١٠٣٥مصوبه شماره ـ ٢
  رفتي محترم جيشهردار
  م با سال

ست ي در خصوص لي شهردار٢٦/١٠/١٣٩٠ـ ١٥٦٨٤احتراماً، عطف به نامه 
 و اجرا در سال ١٣٩٠ش نسبت به سال يافزا% ١٥ با ١٣٩١ سال ي عوارض محليشنهاديپ

 مفاد نامه مذکور ي، با اجرا٢٦/١٠/١٣٩٠ از مصوبات ٢له بر اساس بند ين وسي، بد١٣٩١
  .طبق ضوابط و مقررات موافقت شد

  
به کاميونها و ) شهري(دهي  تخدما  رديف

        وانتهاي حمل بار

  ٠٠٠/٢٨٥  ٠٠٠/٢٥٠  ٠٠٠/٢٥٠  )حامل بار(از هر کاميون تريلر   ٦٩ ـ ١٩
  ٠٠٠/٢٧٥  ٠٠٠/٢٥٠  ٠٠٠/٢٥٠  )حامل بار(از هر کاميون ده چرخ   ٦٩ ـ ٢٠
  ٠٠٠/٢٢٠  ٠٠٠/٢٠٠  ٠٠٠/٢٠٠  )حامل بار) (تک(از هر کاميون شش چرخ   ٦٩ـ ٢١
  ٠٠٠/١٦٥  ٠٠٠/١٥٠  ٠٠٠/١٥٠  )حامل بار (٩١١اميون از هر ک  ٦٩ـ ٢٢
  ٠٠٠/١١٠  ٠٠٠/١٠٠  ٠٠٠/١٠٠  )حامل بار(از هر کاميون خاور   ٦٩ـ ٢٣
  ٠٠٠/٣٥  ٠٠٠/٣٥  ٠٠٠/٣٥  )حامل بار( و غيره ٢٠٠٠از هر وانت   ٦٩ـ ٢٤

  
  : شهرستان کهنوجي اسالميمصوبات شورا) ج
  :کهنوج شهر ي اسالمي شورا٢٧/١٠/١٣٨٤ـ ١٢٠٤مصوبه شماره «

   محترم کهنوجيشهردار
  با سالم

 فقره ليست عوارض ٧ به پيوست ١٩/١٠/١٣٨٤ـ ١٥٣٧٢عطف به نامه شماره 
 شوراي شهر مطرح و به شرح ٢٦/١٠/١٣٨٤پيشنهادي آن شهرداري که در جلسه مورخ 

  .گردد ليستهاي ضميمه به تصويب اين شورا رسيده، جهت اقدامات قانوني خدمتتان ارسال مي
  

  ٨٥مصوب سال   فعلي  عنوان
   ريال٠٠٠/٢٥٠   ريال٠٠٠/٢٠٠  کاميون تريلي: الف

   ريال٠٠٠/١٧٠   ريال٠٠٠/١٥٠  کاميون ده چرخ: ب
   ريال٠٠٠/١٢٠   ريال٠٠٠/٣٠٠  کاميون تک: ج
   ريال٠٠٠/٩٠   ريال٠٠٠/٧٠  ٩١١کاميون : د
   ريال٠٠٠/٦٠   ريال٠٠٠/٥٠  کاميون خاور: ه

   ريال٠٠٠/٢٥   ريال٠٠٠/٢٠  هزاروانت بار نيسان و تويوتا دو: و
   ريال٠٠٠/١٥   ريال٠٠٠/١٠  ١٦٠٠وانت يا مزدا تويوتا : ح

  : شهرستان کهنوجي اسالمي شورا١٣/١٠/١٣٨٦ـ ١٦٤١مصوبه شماره ـ ٢
   محترم کهنوجيشهردار
  با سالم

 يشنهاديح پيله دو جلد لواين وسي بد٢/١٠/١٣٨٦ـ ١٥٠٤٩عطف به نامه شماره 
  : د شاملين جديشها و عناوي از افزا اعميعوارض شهردار

   برگ٢١شه به تعداد يتعرفه عوارض کسب و پـ ١
 از ينه ناشيو هزدهي  خدمات اعم از يد محلي وجديشنهاديتعرفه عوارض پـ ٢

ن ي ا١٠/١٠/١٣٨٦ ـ ٣٥ برگ که در جلسه شماره ١٥ره شامل يخدمات حمل بار و غ
 شهر ي اسالمي ممهور به مهر شوراه اوراق آنيده و کليب رسيشورا مطرح و به تصو

  .گردد  مي ارساليباشد جهت اقدامات قانون  ميکهنوج
  

  هر دستگاه وسائط نقليه  ٠٠٠/٣٠٠  هزينه ناشي از خدمات حمل بار تريلي
  هر دستگاه وسائط نقليه  ٠٠٠/٢٠٠  کاميون ده چرخ
  هر دستگاه وسائط نقليه  ٠٠٠/١٥٠  کاميون تک

  گاه وسائط نقليههر دست  ٠٠٠/١١٠  ٩١١کاميون 
  هر دستگاه وسائط نقليه  ٠٠٠/٧٥  کاميون خاور

  هر دستگاه وسائط نقليه  ٠٠٠/٣٠  وانت بار نيسان ـ تويوتا دوهزار
  هر دستگاه وسائط نقليه  ٠٠٠/٢٠  ١٦٠٠وانت بار مزدا و تويوتا 
  هر دستگاه وسائط نقليه  ٠٠٠/٥  ١٠٠٠وانت بار پيکان و مزدا 

  
  : شهرستان کهنوجي اسالمي شورا١٢/١١/١٣٨٧ـ ١٠٦٢مصوبه شماره ـ ٣

   محترم کهنوجيشهردار
  با سالم

 بدين وسيله دو جلد لوايح ٢٦/١٠/١٣٨٧ـ ١٤١٣٩احتراماً، عطف به نامه شماره 
پيشنهادي تعرفه عوارض محلي بهاي خدمات و تعرفه عوارض کسب و پيشه که در جلسات 

 مورد تصويب قرار ١٩/١١/١٣٨٧عاده مورخ ال کميسيون برنامه و بودجه بررسي و در جلسه فوق
  .گردد باشد به پيوست جهت هرگونه اقدام قانوني عودت مي گرفته و ممهور به مهر اين شورا مي

  
      دهي کاميون حمل بار هزينه ناشي از خدمات  رديف

  کاميون هر نوبت حمل بار  ٠٠٠/٣٥٠  کاميون تريلي  ١
  حمل بارکاميون هر نوبت   ٠٠٠/٢٥٠  کاميون ده چرخ  ٢
  کاميون هر نوبت حمل بار  ٠٠٠/٢٠٠  کاميون تک  ٣
  کاميون هر نوبت حمل بار  ٠٠٠/١٥٠  ٩١١کاميون   ٤
  کاميون هر نوبت حمل بار  ٠٠٠/١٠٠  کاميون خاور  ٥
ـ تويوتا دوهزار  ٦   دستگاه هر نوبت حمل بار  ٠٠٠/٣٥  وانت بار نيسان 
  وبت حمل باردستگاه هر ن  ٠٠٠/٧٥  ١٦٠٠وانت بار مزدا و تويوتا   ٧
  دستگاه هر نوبت حمل بار  ٠٠٠/١٠  ١٠٠٠وانت بار پيکان و مزدا   ٨
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  : شهرستان کهنوجي اسالمي شورا٨/١١/١٣٨٨ ـ ٥٨٧مصوبه شماره ـ ٤
   محترم کهنوجيشهردار
  با سالم

 تعرفه يشنهاديح پيله دو جلد لواين وسي بد٤/١١/١٣٨٨ ـ ١٤١٨٥عطف به نامه 
که در ) هر جلد دو نسخه( ١٣٨٩ کهنوج در سال يدار خدمات شهري و بهايعوارض محل

تاً در جلسه ي قرار گرفت و نهاين شورا مورد بررسيون برنامه و بودجه ايسيجلسه کم
ن شورا يب و ممهور به مهر اي تصويراتيين شورا با تغي ا٦/١١/١٣٨٨ مورخ العاده فوق
  .اجل به عمل آورندد برابر مقررات اقدام عيي است دستور فرمايده عودت، مقتضيگرد

 
      هزينه ناشي از خدمات کاميون حمل بار

  هر کاميون  ٠٠٠/٣٥٠  کاميون تريلي
  هر کاميون  ٠٠٠/٢٥٠  کاميون ده چرخ
  هر کاميون  ٠٠٠/٢٠٠  کاميون تک

  هر کاميون  ٠٠٠/١٥٠  ٩١١کاميون 
  هر کاميون  ٠٠٠/١٠٠  کاميون خاور

  ه وانت بارهر دستگا  ٠٠٠/٣٥  ٢٠٠٠وانت بار نيسان ـ تويوتا 
  هر دستگاه وانت بار  ٠٠٠/٧٥  ١٦٠٠وانت بار مزدا و تويوتا 
  هر دستگاه وانت بار  ٠٠٠/١٠  ١٠٠٠وانت بار پيکان و مزدا 

    
  : شهرستان کهنوجي اسالمي شورا٢٥/١٠/١٣٨٩ ـ ٥٥٠مصوبه شماره  ـ ٥

   محترم کهنوجيشهردار
  با سالم

 يشنهاديح پيله دو جلد لوايوسن ي بد١١/١٠/١٣٨٩ـ١٤٢٣٧بازگشت به نامه شماره 
 که در ١٣٩٠ کهنوج مربوط به سال ي خدمات شهرداري و بهايتعرفه عوارض محل

 قرار ي شهر مورد بررسيون برنامه وبودجه شورايسي کم١٦/١٠/١٣٨٩ و ١٨جلسات مورخ 
 با ٢٢/١٠/١٣٨٩ـ٣٨تاً در جلسه شماره ي آن اصالح و نهايفهاي از رديگرفت و بعض

. شود  ميوست عودت دادهيد به پي رسييب نهايفها به تصوي از رديبعض در يراتييتغ
 محترم يد برابر ضوابط و مقررات نسبت به ارسال به استانداريي است دستور فرمايمقتض
  : اقدام الزم به عمل آورند١٣٩٠ و اجرا در سال  تأييدجهت

  ف دو نسخهي رد١٥٣٢ برگ ٤١شه يتعرفه عوارض کسب و پـ ١
  ف دو نسخهي رد٤٤٠ برگ ٣٠ و خدمات ي محليشنهاديارض پتعرفه عوـ ٢
  

  هزينه ناشي از خدمات کاميون حمل بار
  هر کاميون  ٠٠٠/٣٥٠  کاميون تريلي  ١/٢٣
  هر کاميون  ٠٠٠/٢٥٠  کاميون ده چرخ  ٢/٢٣
  هر کاميون  ٠٠٠/٢٠٠  کاميون تک  ٣/٢٣
  هر کاميون  ٠٠٠/١٥٠  ٩١١کاميون   ٤/٢٣
  هر کاميون  ٠٠٠/١٠٠  کاميون خاور  ٥/٢٣
  هر دستگاه وانت بار  ٠٠٠/٣٥  ٢٠٠٠وانت بار نيسان ـ تويوتا   ٦/٢٣
  هر دستگاه وانت بار  ٠٠٠/٢٥  ١٦٠٠وانت و مزدا و تويوتا   ٧/٢٣
  هر دستگاه وانت بار  ٠٠٠/١٠  ١٠٠٠وانت پيکان و مزدا   ٨/٢٣

  
  : شهرستان کهنوجي اسالمي شورا٢٩/١٠/١٣٩٠ـ ٥٠٤مصوبه شماره  ـ ٦

  ترم کهنوج محيشهردار
  با سالم

شه شامل يتعرفه عوارض کسب و پـ ١:  شامليشنهاديح پيله دو جلد لواين وسيبد
  ١٣٩٠ف مربوط به سال ي رد١٥٣٩ برگ و مشتمل بر ٤١

 متعلق ١٣٩١ـ تعرفه عوارض پيشنهادي محلي و بهاء خدمات مربوط به سال ٢
د و در يرا ارسال گردن شوي به ا٢٠/١٠/١٣٩٠ ـ ١٨٠٣٦ نامه شماره ي که طي شهرداربه

 و ٢١/١٠/١٣٩٠ ـ ٢٦، و به شماره )پيوست(دو جلسه کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
 مورد بررسي و کارشناسي قرار گرفته و در جلسه عادي شماره ٢٦/١٠/١٣٩٠ ـ ٢٧
ده ين شورا گردي و ممهور به مهر ا تأييد شهر مطرح و موردي شورا٢٨/١٠/١٣٩٠ ـ٣٤

  .شود  ميمه عودت دادهينده به ضمي و اجرا در سال آيانونجهت اقدامات ق

  
  ميزان مبلغ تصويب  عنوان تعرفه پيشنهادي  رديف

  ١٣٩١ در سال 
    هزينه ناشي از خدمات کاميون حمل بار  ٢٣

  ٠٠٠/٤٠٠  کاميون تريلي  ١/٢٣
  ٠٠٠/٣٠٠  کاميون ده چرخ  ٢/٢٣
  ٠٠٠/٢٢٠  کاميون تک  ٣/٢٣
  ٠٠٠/١٧٠  ٩١١کاميون   ٤/٢٣
  ٠٠٠/١١٠  کاميون خاور  ٥/٢٣
  ٠٠٠/٣٥  ٢٠٠٠وانت بار نيسان ـ تويوتا   ٦/٢٣
  ٠٠٠/٢٥  ١٦٠٠وانت و مزدا و تويوتا   ٧/٢٣
  ٠٠٠/١٠  ١٠٠٠وانت بار پيکان و مزدا   ٨/٢٣

 شهر کهنوج به موجب نامه شماره ي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
 کهنوج را ارسال کرده است که يرداره شهير جوابيوست تصوي به پ٢٨/٧/١٣٩٥ـ ١٨٤

  :ر استيمتن آن به قرار ز
   شهر کهنوجي اسالمياست محترم شوراير«

  با سالم
ـ ٩٣/١٠٧١  موضوع شکايت نامه شماره١٨/٥/١٣٩٤ـ ١٨٤احتراماً عطف به نامه شماره 

ت نامه ي بر شکاي مبنيوان عدالت اداري ديرکل عمومي معاون محترم مد٨/٣/١٣٩٥
 کل کشور به خواسته ابطال ي سازمان محترم بازرس١٥/١١/١٣٩٣ـ ٢١٧٢٠٢شماره 

 ـ ٦٠٤مصوبه آن شورا در خصوص اخذ عوارض حمل بار بر اساس دادنامه شماره 
ق ير مذکور که از طري که تصويوان عدالت اداري ديأت محترم عمومي ه١٦/١٢/١٣٨٩
  :رساند  ميوان محترم چاپ شده است به استحضاريت آن ديسا

 خصوص  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در١٦/١٢/١٣٨٩ ـ ٦٠٤ادنامه شماره ـ د١
باشد که در   ميعوارض حمل بار% ٢ بر ي مبنيت وضع و اخذ عوارض شهرداريممنوع

چ يده و هيافت نگردي دريا حقوقي يقيچ شخص حقيحمل بار از ه% ٢حال حاضر 
  .افته استينه اصرار نين زمي در ايدستورالعمل

 از يافت عوارض شهرداري بر عدم دريرفته مبنيخصوص مکاتبات صورت پذدر ـ ٢  
و صحت  مؤيد ده کهيافت نگرديدر% ٢ بر يدارد عوارض مبن ميحمل بار بوده معروض % ٢
ن است که با توجه به فروش تره بار در شهرستان کهنوج که ارزش ين مطالب ايا

ده و در حال حاضر يافت نگردي بار درآن حمل% ٢رسد   ميونها تومانيلي بار به ميونهايکام
 و يباشد که با هم تفاوت اساس  مي از خدمات حمل بارينه ناشيگردد هز  ميافتيآنچه در

  .باشد  ميزيار ناچيعمده را داشته و مبلغ بس
 در خصوص عوارض يوان عدالت اداري ديأت عموميه هي وحدت رويموضوع رأـ ٣  

 توسط بنگاهها يرسمهاي  که در بارنامه% ٢معادل  ي شهري بر حمل و نقل باربريافتيدر
 ١٣٢هاي باربري موضوع بند الف ماده  فعال و با آژانسهاي باربري مستقر در پايانه

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  قانون
  .شود  ميگردد را شامل  ميزي حساب خزانه واردريافت و به

 افتيز دري کشور ني از خدمات حمل بار که در اکثر استانهايز ناشيچنه نايهزـ ٤  
) هاياريها و دهيشهردار(ستان و بلوچستان ياستان س ـ گردد من جمله استان هرمزگان مي

 مه گزارشي ضميافتي دريشهاياز فاي  نمونه( جنوب استان کرمان يهايو شهردار
ات بر ارزش افزوده و يقانون مال) ٥٢ه تبصره ماد( ٥٣ تا ٥١ن يتحت عنوان مادت) باشد مي
افت وجه يده دريد گردي ق٦٠٤ وحدت يچرا که آنچه در رأ. باشد  مين مرتبطير قوانيسا

 ير بوده و امري و متغيباشد که به صورت نسب  مي%٢از رانندگان تحت عنوان عوارض 
 يدر صورتکند که   ميداير پييش خدمات و کاال تغيباشد و با توجه به افزا  نميثابت

نه يکند هز ميافت يافت نکرده و آنچه دري دري و حقوقيقيچ شخص حقي را از هيعوارض
نه ثابت و ين هزيباشد و ا  ميباشد که دو موضوع متفاوت  مي از خدمات حمل باريناش
 شهر ي محترم شوراياعضا) بنا به مراتب معروضه(گردد و   ميافتين بار دريز از مالکيناچ

% ٢باشد نه عوارض   مي از خدمات حمل بارينه ناشيگردد هز  ميفتايکهنوج آنچه در
گردد   نميافتينه از رانندگان درين هزيگردد و ا  ميافتيحمل و نقل بار که در کل بار در

 کشور که نامبرده ي است که در اکثر استانهايزيار ناچين بار که مبلغ بسيبلکه از مالک
 يونهايت موضوع عبور و مرور و تردد کاميه اهمگردد چرا که نظر ب  ميافتيشده است در

 اعم از تصادفات يريحمل بار در فصول بار از محدوده شهر خسارت هنگفت و جبران ناپذ
 از يو عوارض ناشها  ختن زبالهيب آسفالت و پلها و ريو کشته شدن شهروندان و تخر
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 داشته يندان در پها و شهروي شهرداريگر براي ديانهاي و زي صوتيض روغن و آلودگيتعو
  نودژين شهرهاي بين عنوان وصول و جهت عمران و آبادي تحت هميافتياست و مبلغ در

گردد لذا مراتب جهت هرگونه اقدام   ميمياب و کهنوج تقسيفار ـ قلعه گنج ـ منوجانـ 
  ».گردد  مي حضورتان اعالميمقتض

رفت، ي شهر جيم اسالي شورايت و ضمائم آن براي شکاي رغم ارسال نسخه ثانيعل
 از طرف يچ پاسخي هيوان عدالت اداري ديأت عمومي به پرونده در هيدگيتا زمان رس

  .ت واصل نشديشکا
ن يس و معاوني با حضور رئ١٧/١٢/١٣٩٥خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريررسبحث و ب
  

   هيأت عموميرأي
 يأت عمومي ه١٦/٢/١٣٨٩ـ ٦٠٤ت به استدالل مندرج در دادنامه شماره يبا عنا

ل مذکور يحمل کاال به دالهاي  جه آن اخذ عوارض از بارنامهي که در نتيوان عدالت اداريد
 قانون برنامه پنجساله پنجم ١٦٣ توجه به بند الف ماده در دادنامه ابطال شده است و با

  تأمينبه منظور«، که مقرر داشته است ١٣٨٩ران مصوب سال ي اي اسالميتوسعه جمهور
به سازمان اي   امور حمل و نقل جادهبرداري بهره و ياز جهت توسعه و نگهداريمنابع مورد ن

 کاال و مسافر در يياز جابه جاشود   مياجازه دادهاي   و حمل و نقل جادهيراهدار
لومتر و نفر ي بر اساس تن کيري و عشاييروستاهاي  کشور به استثناء جادههاي  جاده
ب يو با تصواي   و حمل و نقل جادهي سازمان راهداريشنهاد مجمع عموميلومتر با پيک

 ي اسالميت از شوراهاين مصوبات مورد شکايبنابرا» .دي اقتصاد عوارض وصول نمايشورا
 از خدمات حمل بار، خالف ينه ناشي هزيرفت و کهنوج در خصوص برقراري جيشهرها

 ١شود و به استناد بند   ميص دادهيارات مرجع وضع تشخيقانون و خارج از حدود اخت
 مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ماده 

  .شوند  مي ابطال١٣٩٢
   ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهراميرئيس هيأت عمومي

  
  ٦/٢/١٣٩٦                                                                          ٩٣/١٢٧/ هـرهشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبي

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
  با سالم

  مورخ٥٩١ت اداري به شماره دادنامه عمومي ديوان عدال رأي هيأت يك نسخه از
  : با موضوع٢/٩/١٣٩٥

  شوراي اسالمي شهر قوچان درخصوص١٢/١٠/١٣٩١ـ ١٠٠٢ابطال مصوبه شماره «
جهت درج در » ارزش كارشناسي روز عالوه بر جريمه كميسيون ماده صد% ١٤اخذ 

  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
ـ مهدي دربين ديوان هاي تخصصيعمومي و سرپرست هيأت هيأت مديركل   عدالت اداري 

  
  ٩٣/١٢٧: روندهالسه پک      ٥٩١ :ماره دادنامهش        ٢/٩/١٣٩٥: خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يداريسته پاي اکبر شاي علي آقا:يشاك

و  ١٢/١٠/١٣٩١ ـ ش/١٠٠٢ ابطال مصوبات شماره :موضوع شکايت و خواسته
   شهر قوچاني اسالمي شورا٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ش/١٢٥١

 ١٢/١٠/١٣٩١شـ  /١٠٠٢ابطال مصوبه شماره  شاکي به موجب دادخواستي :گردش کار
مه ي روز عالوه بر جريارزش کارشناس% ١٤ شهر قوچان در خصوص اخذ ي اسالميشورا

 شهر ي اسالمي شورا٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ش/١٢٥١ون ماده صد و مصوبه شماره يسيکم
 برابر مساحت پارکينگ ٥/١وچان در خصوص اخذ جريمه کسري پارکينگ به ميزان ق

 را خواستار شده و در جهت ون ماده صديسيمه کمي روز عالوه بر جري ارزش معامالتبه
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  با سالم

ها، قبل يف مفاد ماده صد قانون شهردار قوچان برخالينکه شهردارياحتراماً نظر به ا
ون ماده صد قانون مذکور، اقدام به اخذ مبالغ هنگفت از يسياز ارسال پرونده به کم
 روز يارزش کارشناس %١٤زان ي به ميعوارض ساختمانـ ١: شهروندان تحت عنوان

نگ به ارزش ي برابر مساحت پارک٥/١زان ينگ به مي پارکيمه کسريجرـ ٢ساختمان و 
 ي اسالمي خود به مصوبات شورايقانون غيره اقداميد و به منظور توجينما  مي روزيعامالتم

 يارزش کارشناس% ١٤ در خصوص اخذ ١٢/١٠/١٣٩١ ـ ش/١٠٠٢مصوبه (شهر قوچان 
 در خصوص ٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ش/١٢٥١ون ماده صد و مصوبه يسيمه کميروز عالوه بر جر

 روز ينگ به ارزش معامالتيرابر مساحت پارک ب٥/١زان ينگ به مي پارکيمه کسرياخذ جر
نکه وفق مفاد ماده يت به ايد لذا با عناينما  مياستناد) ون ماده صديسيمه کميعالوه بر جر

 ي در خصوص تخلفات ساختمانيريم گي و تصميدگي هر گونه رسيصد قانون شهردار
رت مصوبات يه مغاباشد و با توجه ب  ميون ماده صد قانون مذکوريسيت کميصرفاً در صالح
ـ ١٤٨١ ي ال١٤٧٧هاي   به شماره دادنامهيوان عدالت اداري ديأت عموميمذکور با آراء ه

 و ٢٣/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦، ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ ي ال٩٧، ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠، ١٢/١٢/١٣٨٦
أت يخته مستقر در هي در موارد مشابه، از محضر قضات محترم و فره١/٧/١٣٩٢ ـ ٤٢٧
  .ب خواستارميخ تصوي ابطال مصوبات مذکور را از تاريلت اداروان عداي ديعموم

  :نمايم الذکر، محضر حضرتعالي را به استنادات قانوني ذيل جلب مي عالوه بر مستندات فوق
مه اضافه يجر: الف(مه ي حسب مورد دو نوع جريدر خصوص تخلفات ساختمانـ ١

 عالوه به) جريمه عدم احداث يا کسري پارکينگ: روانه ببناي مازاد بر پروانه يا بناي بدون پ
  . قابل وصول استيعوارض ساختمان

ها ي ماده صد قانون شهردار٤ ي ال٢هاي  وفق تبصره) الف(مه يدر خصوص جرـ ٢
 از يبيمه مذکور، ضريبه وضوح اشاره شده است جرها  ن تبصرهيدر ا. گردد  مياقدام

  .شود  مينيي مترمربع تع هريبرا»  ساختمانيارزش معامالت«
. گردد  مي ماده صد قانون شهرداريها اقدام٥وفق تبصره ) ب(ـ در خصوص جريمه ٣

 يارزش معامالت«ک تا دو برابر يمه مذکور، يبه وضوح اشاره شده است جرها  ن تبصرهيدر ا
مساحت هر . شود  مينيينگ تعين رفته پارکي از بي هر مترمربع فضايبرا» ساختمان

  . مترمربع است٢٥ با احتساب گردش نگيپارک
ها، هر ي ماده صد قانون شهردار١١ ساختمان وفق مفاد تبصره يارزش معامالتـ ٤

رسد و در دفترچه تعرفه   مي شهري اسالميب شورايه و به تصوي تهيساله توسط شهردار
  .ديآ  مي شهريعوارض محل

 اداره ٢٣/٥/١٣٧٦ ـ ٣٥٦٧/٧ه يها، نظريک ماده صد قانون شهرداريوفق تبصره  ـ ٥
 ١مه نوع الف و ب بند يجر(مه ين و محاسبه جريي تعيه، مبناي قوه قضائيکل حقوق

  . زمان وقوع تخلف استي، ارزش معامالت)فوق
  :باشد  ميلي به شرح ذ٢٣/٥/١٣٧٦ ـ ٣٥٦٧/٧ه شماره يمتن استعالم و نظر

کن پرونده يافته، لي تحقق ١٣٧٠ در سال ينکه تخلف ساختمانيدر فرض ا: سوال
 مطرح شده باشد مالک ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسي در کم١٣٧٦متخلف در سال 

ون يسيا زمان طرح پرونده در کمي است يمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانياخذ جر
  ماده صد؟

 ي ساختمانمبناي تعيين و مطالبه جريمه در تخلفات: نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
مه ي وصول جري به موقع اقدام برايزمان وقوع تخلف است و اگر شهرداراي  ارزش منطقه
پس از وقوع تخلف مخصوصاً اي   ارزش منطقهيتوان اشخاص را بر مبنا  نمينکرده است

 موقع اگر شديدتر و بيشتر باشد محکوم نمود و در حقيقت زيان عدم مطالبه و عدم اقدام به
  . را متوجه اشخاص کرديشهردار
) سال پرداخت(روز اي  ، ارزش منطقهين و محاسبه عوارض ساختمانيي تعيبنام ـ ٦
 بوده و ٢٨/١١/١٣٨٠م مصوب ي مستقياتهاي قانون مال٦٤باشد که موضوع ماده   ميملک

  .رسد هر ساله توسط اداره امور مالياتي و دارايي تهيه و به تصويب کميسيون تقويم امالک مي
  به جهت فراهم نمودن مقدمات اقدامات قوچانيالزم به ذکر است شهردار

رش مصوبات ي جهت پذي توافقنامه اجباريش، شهروندان را مجبور به امضاي خويقانونغير
د که خود تخلف ينما مي موضوع ي حقوقيريگيار از خود جهت پي و سلب اختالذکر فوق

  ».شود و از ابتدا باطل است  ميمحسوب
  :استر يمتن مصوبات مورد اعتراض به قرار ز

  : شهر قوچاني اسالمي شورا١١/١٠/١٣٩١ ـ ش/١٠٠٢مصوبه شماره 
   محترم قوچانيشهردار«

  با سالم
ه مصوبه ي خصوص اصالحر د١١/١٠/١٣٩١ ـ ٢٧٥٤٧احتراماً عطف به نامه شماره 

 مصوبه پانصد و چهل و ٢به استناد بند ) د تراکمي موضوع خر٧/٨/١٣٩١ـ ٧٩٣شماره 
  فقط در مورد طبقاتيشنهاد شهرداريد پيمقرر گرد ي اسالمين جلسه شورايکمي

 ي اسالميس شورايرئ ـ .شود  نميگري طبقات ديمجاز انجام شود و شامل اضافه بناغير
  »شهر قوچان
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  : شهر قوچاني اسالميس شوراي رئ٦/٨/١٣٩١ ـ ش/٧١٣متن مصوبه شماره 
   محترم قوچانيشهردار«

  با سالم
 ١ تبصره ي در خصوص اجرا٢٦/٧/١٣٩١ ـ ٢٠٧٩٧با احترام عطف به نامه شماره 

ن يست و ششمي مصوبه پانصد و ب١٠ات بر ارزش افزوده به استناد بند ي قانون مال٥ماده 
. باشد% ١٧و % ١٤، %١٠ب يف دوم به ترتيب رديد ضري مقرر گردي اسالميجلسه شورا

 تيرد رعايت عرض معبر صورت گيرعا(حه مقرر شد ين الي ا٤ضمناً در خصوص بند 
ن قانون ي اياجرا. ردي صورت پذي مورديو به صورت کارشناس)  استيعرض معبر ضرور

 ي اسالميس شورايرئ ـ .شود  مي است و شامل عطف به ماسبقاالجرا  الزمبياز زمان تصو
  »شهر قوچان

  : شهر قوچاني اسالميس شوراي رئ٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ش/١٢٥١مصوبه شماره 
   محترم قوچانيشهردار«

  با سالم
احترام، با توجه به درخواستهاي شهروندان برابر پانصد و چهل و دومين جلسه با 

گردد پس از   فقره پرونده که اسامي آنان ذيالً به پيوست ارسال مي١٦کميسيون توافقات تعداد 
  »ـ رئيس شوراي اسالمي شهر قوچان. بررسي توافقات انجام شده مورد تصويب قرار گرفت

 شهر قوچان جهت ارسال ي اسالميت به شوراي شکاي رغم ارسال نسخه ثانيعل
وان ي ديأت عمومي مذکور به دفتر هي از طرف شورايچ گونه پاسخيه هيحه دفاعيال

 ـ ١٠٣٣٩حه شماره يبه موجب ال قوچان يما سرپرست شهردار ارسال نشد، ايعدالت ادار
  :ح داده است کهي توض٣١/٤/١٣٩٢

  يوان عدالت اداري محترم ديأت عموميه«
  با سالم

 مطروحه در آن ٩٣/١٢٧ه مربوط به پرونده کالسه يبا احترام، بازگشت به اخطار
 مطالب و يداريسته پاي اکبر شاي عليت آقايل وجهات شکايشعبه در پاسخ به دال

  :رساند ي ميل به عرض عالي را به شرح ذين شهرداريات ايدفاع
 مشخصات ي که دارايک باب منزل مورد احداث مورد نظر شاکيقبالً و جهت ـ ١

 ين شهرداريباشد، ا  مي قوچان٢ بخش ي اصل١٠٢ از ٢٠٥ از ٤٣٤ پالک شماره يثبت
ان ساختمان ي پاي و گواه١٩/١٢/١٣٨١ ـ ٢٨٩٢٠ شماره ياقدام به صدور پروانه ساختمان

  . کرده است٨/١١/١٣٨٥ ـ ٢٦٩٢٨به شماره ) انکاريپا(
 به احداث ي، شاکالذکر فوقاختمان ان سي پاي و گواهيبرخالف پروانه ساختمانـ ٢

 ١٠٥احداث اضافه طبقه به مساحت (انکار صادره کرده است ي مازاد بر پروانه و پايبنا
 ي مترمربع و انبار١٨مترمربع به صورت طبقه دوم و اضافه طبقه سوم به صورت اتاق 

ن يو بد) ي مترمربع مازاد بر تراکم مسکون٥٠/١٣٣ مترمربع جمعاً به مساحت ٥٠/١٠
ورت ي بـه تخلفات صـدگي را جهـت رسي وي پـرونده تخلفات سـاختمانيمنظور شهردار
 يـز طيـون مـزبـور نيسي ارسـال و کمـي قـانون شهـردار١٠٠ون مـاده يسيگرفته، به کم

 ١ ـ ٩ـ ٢٢١ـ ١١ـ ١ـ ١پرونده کالسه   صـادره در٢١/٩/١٣٩٢ـ ١١١ شمـاره يرأ
 يون بازنگريسي کم٥٩/٩٢ صادره در پرونده کالسه ٢٦/١٢/١٣٩٢ ـ ٦٣ه و يون اوليسيکم

 را بابت ي قانون مذکور شاک١٠٠ ماده ٥ و ٢، به استناد تبصره ي قانون شهردار١٠٠ماده 
 يمه در حق شهردارينگ محکوم به پرداخت جري پارکي و کسري احداثياضافه بنا

  .قوچان کرده است
 و يموضوعه، جزو حقوق قطعن ي بر اساس قوانيعوارض صدور پروانه ساختمانـ ٣

بايست نسبت  مسلم شهرداريهاست و مالک يا مالکين هنگام صدور پروانه ساختماني مي
ن يم توافقنامه و همچنيا عدم تنظيم و يند و تنظي پرداخت عوارض مربوط اقدام نمابه

ون يسي کميم متعلقه بر اساس آراي مالک و پرداخت جراي بدون پروانه از سوياحداث بنا
گردد و در هر   نمي حقوق مزبور نبوده و موجب اسقاط آني، نافي قانون شهردار١٠٠ده ما

باشند ضمناً بر خالف   مين مکلف به پرداخت عوارض مورد نظريا مالکيحال مالک 
م آن صرفاً بر يم توافقنامه نبوده است و تنظي در تنظيچ گونه اجباري، هياظهارات شاک
 و اخذ يع در روند پرداخت حقوق مذکور به شهردارير نامبرده و جهت تسياساس تقاضا

 بوده است و همان طور که يم سند توسط دفترخانه اسناد رسمي تنظيپاسخ استعالم برا
اي  چگونه خلل و خدشهياد شده هيم توافقنامه يا عدم تنظيم و يح داده شد، تنظيفوقاً توض

  . وارد نخواهد ساختيبه حقوق متعلقه شهردار
ص زمان احداث ي، مبنا و تشخي بدون مجوز توسط شاکي به احداث بنابا توجهـ ٤
  ساختماني سازمان نظام مهندسي مزبور از سويه اضافه بنا تأييديخ صدوريبنا، تار

 ي و گواهي تأييد مورد نظر توسط سازمان نظام مهندسي احداثيرا چنانچه بنايباشد، ز مي

 قانون مرقوم ١٠٠ ماده ١استناد تبصره  به ي قانون شهردار١٠٠ون ماده يسينگردد، کم
 ي برايليگر دلين دي بدون پروانه صادر خواهد نمود و بنابراي احداثي بر قلع بنايرأ

 يا پرداخت حقوق شهرداري صورت گرفته و يم مربوط به تخلفات ساختمانيپرداخت جرا
 قوچان عنوان ي از شهرداري ارسال١٤/١/١٣٩٢ ـ ٣٦٧با توجه به نامه شماره (. وجود ندارد

 ـ ق ـ ١٠٧٩ و ١٨/٨/١٣٩٢ ـ ق ـ ١٠٨٠شماره هاي   و نامهيرضا قامتي علي مهندسيآقا
 ساختمان و مهندس ناظر مربوط که استحکام اضافه ي سازمان نظام مهندس١٨/٨/١٣٩٢
  .)اند  قرار داده تأييد را موردي احداثيبنا

پروانه ساختماني باشند،   ـ همان طور که قضات بصير آن ديوان مستحضر مي٥
گردد و بنا بر مستنبط از   مي و ضوابط طرح مزبور صادريلي اساس طرح مصوب تفصبر

  صادرهيت مفاد پروانه ساختمانين مکلف به رعاي، مالکي قانون شهردار١٠٠ ماده ١تبصره 
باشند و چنانچه بر خالف پروانه اقدام به احداث بناي مازاد بر آن نمايند، پرونده  مي

ون يسي کم قانون شهرداري ارسال گرديده و آن١٠٠ ماده ١ کميسيون موضوع تبصره امر به
رغم يکن عليد، لينما  مي حکم بر قلع بنا و رفع خالف صادر١٠٠ ماده ٦ و ١طبق تبصره 

 يل کسري شهر از قبي براي تبعاتينگونه تخلفات ساختمانيرغم آن که اين امر و عليا
ي عمرانهاي  نهيل هزي، تحميدر مناطق مختلف شهرت ينگ، برهم زدن تعادل جمعيپارک

 ي و ضوابط مربوط دارد، شورايليدن طرح تفصي نشده و اجرا و محقق نگردبيني پيش
 مازاد ين گونه بناهاين جهت اي مالکيکه از سواي  نهي شهر صرفاً با توجه به هزياسالم
ات بر ي قانون مال٥٠ماده » ب«ده، جهت کمک و مساعدت به آنان، بر اساس تبصره يگرد

 و صدور پروانه بر عهده ين عوارض محليي که تع١٧/٢/١٣٨٧ارزش افزوده مصوب 
 قانون ٧٧ و ٧١ ماده ١٦ت بند ي شهر محل اخذ عوارض بوده و با رعاي اسالميشوراها

، ١٣٧٥ تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال
 اقدام کرده ير عوارض محلي صدور پروانه و سايب عوارض محليتصو و ينسبت به بررس

 شهر در مقابل خساراتي که مالکين به) عوارض صدور پروانه(است، هر چند که اين عوارض 
 به پرداخت يل شاکين منظور در صورت عدم تمايبد. ار اندک استيند بسينما  ميوارد

 ي اضافيب واحدهايت گرفته و تخر صوريار در رفع تخلف ساختمانيعوارض مذکور، اخت
ن رابطه و در مورد مشابه، نظر آن قضات يانکار صادره را دارد، که در هميمازاد بر پروانه و پا

وان عدالت ي ديأت عمومي ه٩٠/٥٥٦ صادره در پرونده کالسه ٣١٥را به دادنامه شماره 
 خالف قانون و  شهر راي اسالميد که وضع عوارض مذکور توسط شوراينما  مي جلبيادار

ت به مراتب فوق از آن جا ي با عنا.اند ص ندادهيارات مرجع وضع تشخيخارج از حدود اخت
  ». را داردي وي صدور حکم بر رد دعوي است، تقاضاي فاقد وجاهت قانونيشاک يکه دعو
ن يس و معاوني با حضور رئ٢/٩/١٣٩٥خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ١٢ ماده ١مطابق بند  ـ الف
 يا حقوقي يقيراضات اشخاص حقات، تظلمات و اعتي به شکايدگي، رس١٣٩٢مصوب سال 

 يدولتي غيرات عموم مؤسسها وي و شهردارير نظامات و مقررات دولتيو ساها  نامه  آييناز
نظر . باشد از جهات مقرر در بند مذکور از جمله صالحيتها و وظايف عمومي ديوان مي

 شهر قوچان متضمن ي اسالمي شورا٢٢/١٢/١٣٩١ ـ ش/١٢٥١نکه مصوبه شماره ي ابه
 مندرج در ي نفر اسام١٧ آن مربوط به  تأثيرباشد و حوزه ي نميع قاعده آمره عام و کلوض

أت يم در هي و اتخاذ تصميدگي ابطال آن قابل رسين تقاضايمصوبه مذکور است، بنابرا
  .باشد ي نميوان عدالت اداري ديعموم

اري ردـانون شهـق ١٠٠ ماده ٥صره ـرح تبـذار به شـکه قانونگـ ـ نظر به اينب
در خصوص عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن تعيين تکليف کرده است و متخلف 

شود و  بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي
 الي ١٤٧٧ و ١٨/٩/١٣٩١ ـ ٧٧٠هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء شماره 

المي شهرهاي کشور در زمينه  مصوبات تعدادي از شوراهاي اس١٢/١٢/١٣٨٦ـ ١٤٨١
وضع عوارض بر حذف و يا کسر پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين مصوبه 

 شوراي اسالمي شهر قوچان مغاير قانون و خارج از ١٢/١٠/١٣٩١ـ ١٠٠٢شماره 
 ١٢ ماده ١باشد و بـه استناد بنـد  حـدود اختيارات شوراي اسالمي شهر قوچان مي

 ١٣٩٢ مصوب سال  و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريالتقانون تشکي ٨٨و ماده 
  .شود ابطال مي

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
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  ١٦/٢/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٣٧٩٧ت/١٦٠٧٦رهشما
  آباد خرم) ٤(در خصوص ايجاد شهرك صنعتي شماره نامه  تصويب

   در استان لرستان
  صنعت، معدن و تجارتوزارت 

 مورخ ١٩٣٢٦٨/٦٠شنهاد شماره ي به پ١٣/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ماده واحده قانون ياصالح) ٨( وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند ٤/٩/١٣٩٥

  : ب کرديتصو ـ ١٣٧٦مصوب  ـ راني اي صنعتيهاس شرکت شهرکيراجع به تأس
جاد يران مجاز است نسبت به اي اي صنعتيهاع کوچک و شهرکيزمان صناسا
ن و مقررات ير قوانيت سايآباد در استان لرستان با رعاخرم) ٤( شماره ي صنعتشهرک

  . ديمربوط اقدام نما
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٦/٢/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٣١٨٥ت/١٦١٥٨رهشما

 ها و ناوبري هوايي ايران در خصوص انتقال شركت مادرتخصصي فرودگاهنامه  تصويب
  ها بندي فعاليت نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه آيين) ٢(از پيوست شماره 

  )١(هاي اقتصادي به پيوست شماره   و بنگاه
 ياه و شهرسازوزارت ريي ـ  و دارايوزارت امور اقتصاد

 ي امور اقتصاديهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ١٣/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 اصل چهل ي کليهااستي سيقانون اجرا) ٢( و به استناد ماده ي و راه و شهرسازييو دارا

 :ب کرديتصوـ ١٣٨٧مصوب ي ـ قانون اساس) ٤٤(و چهارم 
نامه نييآ) ٢(وست شماره يران از پي ايي هوايها و ناوبر فرودگاهيشرکت مادرتخصص

 گروه ک از سهي با هر ي اقتصاديهاها و بنگاهتي فعاليبندص، انطباق و طبقهي تشخيياجرا
، ي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاديقانون اصالح مواد) ٢( مصرح در ماده ياقتصاد
 اصل چهل و ي کليهااستي سيران و اجراي اي اسالمي جمهوري و فرهنگياجتماع

 ٧/٦/١٣٨٨ک مورخ ٤٣١٨١ت/١١٥٣٢٠نامه شماره بي موضوع تصويچهارم قانون اساس
  .شوديمنتقل م) گروه سه(ادشده ينامه نييآ) ١(وست شماره يبه پ) گروه دو(

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٦/٢/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٣٦٩٣ت/١٦١٥٤رهشما
  در خصوص ايجاد شهرك صنعتي تخصصي صنايع دريايينامه  تصويب

  فارس سازي خليج  در شهرستان بندرعباس و جنب صنايع كشتي
  صنعت، معدن و تجارتوزارت 

 مورخ ١٧٣٥٧٤/٦٠شنهاد شماره ي به پ١٣/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 ماده واحده قانون ياصالح) ٨(و به استناد بند  وزارت صنعت، معدن و تجارت ٥/٨/١٣٩٥

  :تصويب کرد ـ ١٣٧٦مصوب  ـ راني اي صنعتيهاس شرکت شهرکيراجع به تأس
 شهرک جاديران مجاز است نسبت به اي اي صنعتيهاع کوچک و شهرکيسازمان صنا

 يسازيع کشتي در شهرستان بندرعباس و جنب صناييايع دري صناي تخصصيصنعت
  . دين و مقررات مربوط اقدام نماير قوانيت ساي و با رعايشروط به عدم اوراق کشتفارس مجيخل

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٦/٢/١٣٩٦                                                             ـ ه٥٣٥٢٥ت/١٦١٤٥رهشما
جرايي اعم از خريد، هاي ا در خصوص انجام كليه معامالت دستگاهنامه  تصويب

  »سامانه تداركات الكترونيكي دولت«مناقصه  ومزايده در 
 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سازمان برنامه و بودجه کشور ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور
  نراي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ  کشوري و استخدامي سازمان ادار
  راني اي اسالمي جمهوريبانک مرکز

 صنعت، يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي به پ١٠/٢/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 و سازمان يي و دارايو امور اقتصاد) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(معدن و تجارت 

 ي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سي کشور و به استناد اصل ي و استخداميادار
 :ب کرديران تصوي اياسالم

، مبارزه با يت ماليجاد شفافي، اي اقتصاد مقاومتي کليهااستي سيدر راستاـ ١
) ٥( تبصره ي و به منظور اجراير سالم و عدالت اقتصاديپذط رقابتي محيفساد، برقرار

نامه بيت تصويو با رعا ـ ١٣٩٤مصوب  ـ مي مستقيهااتي قانون مالياصالح) ١٦٩(ماده 
) ب( موضوع بند يي اجرايها، دستگاه٢١/٨/١٣٩٠ک مورخ ٤٦٨٤٩ت/١٦٥٣٨٩شماره 

ه معامالت خود اعم از يمکلفند کلـ ١٣٨٣مصوب ـ  مناقصاتيقانون برگزار) ١(ماده 

 که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت يبندده را با توجه به زمانيد، مناقصه و مزايخر
 www.setadiran.ir ي به نشان» دولتيکيسامانه تدارکات الکترون«اعالم خواهد شد در 

 .شود به انجام برساننديده مي نام»ستاد«نامه به اختصار بين تصويکه در ا
 اسناد و ،ـ١٣٨٢مصوب ي ـ کيقانون تجارت الکترون) ٧(و ) ٦( مواد يدر اجراـ ٢

  .رش خواهد بودي و مورد پذيمکف معامله انجام شده معتبر، يکيمدارک الکترون
موظف است ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ٣

ند ي خود، فرآيف قانوني وظاي کل کشور در اجرايد که سازمان بازرسي اتخاذ نمايبيترت
ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و دهي مناقصات و مزايکي الکترونيبرگزار
  .ندي الزم را اخذ نمايهاگزارش
موظف است ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ٤

 خود امکان يف نظارتي وظايوان محاسبات کشور در راستايد که دي اتخاذ نمايبيترت
  .ن سامانه را داشته باشدي الزم به ايهايدسترس
سازمان  و) يکيت الکترونمرکز توسعه تجار(وزارت صنعت، معدن و تجارت  ـ ٥

ها و گاهياز پاي الزم در جهت تبادل اطالعات مورد نيبرنامه و بودجه کشور موظفند همکار
 يبه عمل آورند به نحو) سيوب سرو (يکيگر را به صورت الکترونيکدي ي اطالعاتيهاسامانه

  . شوديريکه از تعدد و تکرار ورود اطالعات جلوگ
مکلف است ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(جارت وزارت صنعت، معدن و ت ـ ٦

گر فاقد گذار و مناقصهد که تمام اشخاص اعم از مناقصهيه نماي اراياسامانه را به گونه
  .دي کنترل نمايکيط شرکت در معامله را به صورت الکترونيشرا

مکلف است ) يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ ٧
 را در يتي و امني فنيازهايرکردن سامانه، ني و برنامه فراگي با اصالحات قانونمتناسب

  .دين نماي توسعه ستاد تأميراستا
 دهنده مجوزها از جملههيا ارايه ي اطالعات پاي متوليها و نهادهاه سازمانيکل ـ ٨

 کشور،  کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و امالکياتيسازمان امور مال
ران موظفند ي ايع معادن و کشاورزي، صنايمرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگان

ق تعامالت ياز ستاد را از طري به اطالعات مورد نيت دسترسي الزم و قابلرساختيز
  .ار ستاد قرار دهندي، در اخت)سيوب سرو (يکيالکترون

  عامل ويهاق بانکي طرران مکلف است ازي اي اسالمي جمهوريبانک مرکزـ ٩
ق مورد استفاده يها و وثا ضمانتيکي مجاز، امکان استعالم الکتروني اعتباريات مالمؤسس

  .ديرا در ستاد محقق نما) هادهيمناقصات و مزا (يدر معامالت دولت
 ي جمهوريمايق سازمان صدا و سيوزارت صنعت، معدن و تجارت از طرـ ١٠

 ي و توسعه کاربرديرسان، اطالعيساز، فرهنگيريجهت فراگنه الزم را يران، زمي اياسالم
  .ديکنندگان فراهم نمانيزه در تأميجاد انگيو ا

   ي نظارتيهاکنندگان از سامانه و دستگاه استفادهياشکاالت اعالم شده از سوـ ١١
 و صنعت، معدن يي و داراي امور اقتصاديهاندگان وزارتخانهي متشکل از نمايدر کارگروه

  س جمهور، يي ري، معاونت حقوق))ر کارگروهيدب (يکيمرکز توسعه تجارت الکترون(تجارت و 
   کل کشور و يران و بازرسي اطالعات اي کشور، فناوري و استخدامي اداريهاسازمان

ک ماه توسط مرکز توسعه يد، ظرف يي و در صورت تأيوان محاسبات کشور بررسيد
  .شودي اصالح ميکيتجارت الکترون

نصاب معامالت کوچک، %) ١٠( معامالت محرمانه و معامالت کمتر از يبرا ـ١٢
  .باشدينامه نمبين تصويت اي به رعايالزام

ربط ي دستگاه ذيين مقام اجراينامه با باالتربين تصوي ايت حسن اجرايمسئولـ ١٣
  .باشديم

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ١٧/٢/١٣٩٦                                                           ـ ه٥٤٢٤٦ت/١٦٧١٠رهشما
  هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي  در خصوص افزايش كليه مستمرينامه  تصويب

  و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ١٦٥٧١شنهاد شماره ي به پ١٠/٢/١٣٩٦در جلسه وزيران هيأت 
ن يقانون تأم) ٩٦( و به استناد ماده ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع٤/٢/١٣٩٦

 ي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيو اصل  ـ ١٣٥٤ مصوبي ـ اجتماع
 :ران تصويب کرديا

 و مجموع يکارافتادگ از،ي بازنشستگيها يه مستمري کل١/١/١٣٩٦خ ياز تارـ ١
 برقرار ١٣٩٥ان سال ي که تا پاين اجتماعين قانون تأمي بازماندگان مشموليمستمر
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ر ي سايو برا%) ٥/١٤(زان ي به ميکنندگان حداقل مستمرافتي دريب براياند، به ترت شده
 .ابدي يش مي افزا١٣٩٥ان اسفند ماه ي آنان درپايمستمر%) ٥/١٢(زان يسطوح به م

ن ي ماهانه مشموليافتيادشده، حداقل مجموع دريش يپس از اعمال افزا  ـتبصره
 آنها کمتر از يافتين مختلف دري که به موجب قوانيرانيبگي مستمريبه استثنا(مذکور 

 .گرددين مييال تعير) ١١ر٠٠٠ر٠٠٠(ون يليازده ميمبلغ ) حداقل دستمزد سال است
نامه از محل بين تصويا) ١(بند  ياز اجراين منابع مورد نيبا توجه به تأمـ ٢
 يبي، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ترتين اجتماعيسازمان تأممنابع 

 سازمان  از تعهدات دولت بهي بخشيان مرداد ماه سال جاريحداکثر تا پاد که ياتخاذ نما
 کل ١٣٩٦قانون بودجه سال ) ٥(تبصره ) ک(ق سازوکار بند ياز طر ين اجتماعيتأم

 . شودياتيکشور عمل
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ١٧/٢/١٣٩٦                                                                   ١٦٧١٩/٥٣٤٨٨رهشما

  نامه  تصويب) ٤(جدول موضوع ماده ) ٥(اصالح رديف 
  ٢٨/١٢/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٤٨٨ت/١٦٧١٣٣شماره 

  امور اقتصادي و دارايي وزارت 
  سازمان برنامه و بودجه كشور

  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
 هـ٥٣٤٨٨ت/١٦٧١٣٣امه شماره ن تصويب) ٤(جدول موضوع ماده) ٥(نظر به اينكه در رديف

» توسعه صادرات ايران«به صورت عبارت » صادرات ايران« عبارت ٢٨/١٢/١٣٩٥مورخ 
  .شود تحرير شده است، مراتب براي اصالح اعالم مي

  ميرزايي دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي
  

  ٢٦/١/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٢٣٤٦رهشما
پيرامون طرح مطالعاتي ارزيابي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 

بررسي و ارزيابي (هاي شهري  ها و اقدامات انجام شده در بافت سياستگزاري
  )هاي فرسوده و ناكارآمد شهري هاي مالي در بافت تأثير مشوق

  ان و بهسازي شهريمعاون محترم وزير و رييس شركت مادرتخصصي عمر
 خود ١٨/١١/١٣٩٥ران در جلسه مورخ ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي 

 ،راني اي شهري عمران و بهسازيتخصصرکت مادررامون گزارش ارائه شده توسط شيپ
 ها و اقدامات انجام شدهياستگزاري سيابيرامون ارزيضمن ارج نهادن به مقوله پژوهش پ

 ين پژوهش و از طرفياهاي  افتهي ي و با توجه به ابهامات و نارسائي، شهريدر بافتها
 فرسوده و ناکارآمد ي در بافتهاي مالير مشوقهايثأ تيابي و ارزيبررس«ت موضوع ياهم

  :مقرر نمود »يشهر
ر نهادها و ي سايران با همکاري اي شهري عمران و بهسازيشرکت مادر تخصص«

ر يج ساي شهر تهران و استفاده از نتايات سازمان نوسازيز تجربخصوصاً استفاده ا
 ير شهرهاي به سايموردهاي   ضمن بسط نمونه،ن موضوعيبعمل آمده در اهاي  پژوهش

 و طرح آن يبند   نسبت به جمع،جي نتاي و به روز رسانيابي ارزيارهايش معيکشور و افزا
شوراي عالي رخانه يرا جهت ارائه به دبربط  اقدام و ماحصل آني ذيدر نهادها و سازمانها

  ».نديارسال نما
خواهشمند  .شود  ميانعكاس و اقدام اعالم و صدوردستور مراتب جهت استحضار

  .معماري ايران ارايه شود فرماييد نتيجه اقدامات به شوراي عالي شهرسازي و است دستور
   ـ پيروزحناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي

  
  ٢/٢/١٣٩٦                                                                           ٣٠٠/٣٧٩٨رهشما

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
  »پذيري شهري رقابت«پيرامون طرح مطالعاتي 

  مديركل محترم دفتر معماري و طراحي شهري
و به منظور ارتقاء ها   شدن سکونتگاهي و شهري سازيشهران روند  شتابزده  يدر جر

جاد يا « بر عنصري شهرها مبتني و اجتماعي توسعه اقتصادي و در راستايت زندگيفيک
کرد در نظام ير رويي همچون تغي و با توجه به موارد ضرور»در شهرهااي  نهيتفاوت زم

  ٢٣/١٢/١٣٩٥سه مورخ   در دستور کار جل»ي شهريريرقابت پذ« مقوله ي،ت شهريريمد
ج گزارش طرح يران  قرار گرفت و پس از استماع نتاي اي و معماريشهرسازشوراي عالي 

  :دي مقرر گرد،ن مقولهيرامون اي  پيمطالعات
 ها   سازمان شهرداري،مجلسهاي   مرکز پژو هشيبا همکارشوراي عالي رخانه يدب«

کشور هاي   و دانشگاه ، وكشاورزي ايران، صنايع، معادني اتاق بازرگان،كشورهاي  و دهياري

ن باره ي در ايآموزشهاي   و کارگاهيتخصصهاي   نشستينسبت به طرح موضوع و برگزار
 شدن ي و نحوه اجرائي و قانونيو لوازم نهادها  نهيز زميو نها   و ضرورتياقدام و مبان

ر مراجع يو ساران ي اي و شهرسازيمعمارشوراي عالي ج را به ي و نتايموضوع را بررس
  ».ديربط اعالم نمايذ

عالي مورد پيگيري و اقدام  مقتضي است مراتب براساس نظر شورا  از سوي سركار
 .گزارش شودشوراي عالي قرارگرفته و نتيجه به 

  معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچي
  

  ١٣/٢/١٣٩٦                                                                         ٣٠٠/٦١٧٤رهشما
  ايران پيرامون ساماندهي، مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري 

   ها در منظر طبيعي شهر سنندج ها و چشمه حفاظت و احياء تپه
  كردستانريزي و توسعه استان  شوراي برنامه رئيساستاندار محترم و 

انه استاندار محترم کردستان و پيرو تكليف مصوبه مورخ م خردمنديمتعاقب تصم
كردستان و شهر سنندج،  نظر به استماع هاي  در خصوص شهرشوراي عالي  ٩/٣/١٣٩٤

 يعيژه به منظر طبيرامون ضرورت توجه وي کردستان پيگزارش اداره کل راه و شهرساز
 ساختار يشکل ده در )ي شهرهاي و چشمهها  تپه (يعيت عناصر طبيشهر سنندج و اهم

ران ي اي و معماريشهرسازشوراي عالي  ، شهر سنندجيي فضاي کالبديو استخوانبند
هاي   عرصهيايد ساختار شهر و احي از جنبه تجديط شهريت محيفي کي جهت ارتقابه

 در جلسه مورخ ، در شهر سنندجي و توسعه گردشگري باز و سبز شهري و  فضاهايعموم
  :داردي مقرر م٢/١٢/١٣٩٥

 از ساخت و يري به جهت جلوگ،واقع در محدوده شهرهاي   درخصوص تپه ـفال
ن ي سبز در اي فضايت کاربريخ به بعد ضمن تثبين تاري از ا، بدون برنامهي بعديسازها

 ي شهرداري  مکلف است با همکاري، اداره کل راه و شهرساز)وستيمطابق نقشه پ(ها  تپه
کرد يسنندج  با روهاي   تپهيژه ساماندهيه طرح ويو با نظارت استاندار محترم نسبت به ته

هاي  جاد عرصهيدر شهر، اها   سبز و باز در جهت تعيين نقش تپهي فضاهايسامانده
متمرکز ظرف ي غيرگردشگرهاي  تي و منظور داشتن ظرفيعي، توجه به منظر طبيعموم

د ارزش واجهاي   و بافتي شهري، طراحي معماريته تخصصيه و به کمي ماه ته٩مدت 
جهت اقدامات ها  موضعي هر يك از تپههاي  در اين طرح چارچوب تهيه طرح. ( ديارائه نما

  .) اجرايي توسط شهرداري، تعيين خواهد شد
  :تبصره 

 ت موارديساز، بارعا عدم ساخت و بر تأکيد  موجود، ضمنينظامهاي  صرفاً محدوده
  .گردد ت ميي شهري تثبيطراحهاي   وجنبهيطيست محيز

 ،ت هرگونه ساخت و سازيم شهر ضمن ممنوعيواقع در حرهاي   درخصوص تپهـب 
بندي  مقرر گرديد اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان نسبت به بازنگري سند پهنه

 ١٨/١١/١٣٩٥بندي حريم مصوبه مورخ  حريم شهر سنندج مطابق دستورالعمل تدوين سند پهنه
شوراي مراتب را جهت ابالغ مجدد به دبيرخانه ظرف مدت يك ماه اقدام و شوراي عالي 

  .ارسال نمايدعالي 
ها در  ن چشمهيت اي با توجه به اهم،شهر سنندجهاي  خصوص چشمه  در ـج

ها  ن چشمهيق اي دقيرهايت و مسي موقع،ک شهريو چرخه اکولوژها   به رود درهيده شکل
ر يو رفع انسداد مسها  ره رودديجي  تدرياي و برنامه و طرح  احيي شناسايسط شهردارتو

ست يط زي سازمان محيرو با همکاري از هدر رفت آنها توسط وزارت نيريو جلوگها  چشمه
 محترم ي و با نظارت استانداريداره کل راه و شهرسازاه و توسط ي سنندج تهيو شهردار

  .ارائه گرددشوراي عالي کردستان به 
 يان و قشالق در  استخوانبنديبدره هاي   رودخانهيخي با توجه به سابقه تار ـد

 ي با همکاري شهردار، فاضالبيل به کانال اصلي آنها در تبديرات بعدييشهر و تغ
رو و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به امکان يوزارت ن

رامون آنها و با نظارت ي پياي محور گردشگري  ادامه رودخانه و احياي احيسنج
جه توسط اداره کل راه و يم کردستان ظرف مدت يكسال اقدام  و نت محترياستاندار
  .ارائه گرددشوراي عالي  به يشهرساز
 به منظر و يتيدهنده هو ين عنصر شکلدر به عنوان مهمتريت کوه آبي نظر به اهمـه 

ن ي ايکننده منظر شهر مخدوشهاي   از ساخت و سازيريساختار شهر و ضرورت جلوگ
ن خط يي نسبت به تعي اداره کل راه و شهرسازي با هماهنگيشهردار ،ها کوه در دامنه

ون ماده پنج به يسيب در کمي ساخت و ساز اقدام و پس از تصويحداکثر تراز ارتفاع
  .ارائه نمايدشوراي عالي رخانه يدب

 .شود  ميدستور انعكاس و اقدام اعالم مراتب جهت استحضار و صدور
  شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروزحناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR

