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آمدها کسب ن دریم ایدارند و منبع عظ یمال يدرآمدهااز به ین يارائه هرگونه خدمات شهر يها برايشهردار      

ن درآمدها چه از افراد یدست آوردن اهب يبرا یدنبال راهشه بهیپس هم ،دهندیست که بابت خدمات ارائه میعوارض

 یسالما يت از شوراهایبه حمان یمختلف قوان يهاها، بندها و تبصرهن راه از مادهیباشند که در ایم یا حقوقیو  یقیحق

اما همواره با مشکل پرداخت آن از . شوندیها متوسل ميشهردار ین مرجع و حامیتریعنوان عالها بهارات آنیو اختا شهره

به  یدگیرس يا براهيشهردار 77ماده ون یتحت عنوان کمس یونیا کمسباشند، لذیها و شهروندان روبرو مطرف شرکت

بابت نصب  77ون ماده یپرونده چند شرکت در دفتر کمس ینوشتار بررسن یموضوع ا. گشته استجاد ین مشکل ایا

و  باشدیمون در شهر اهواز یکمس يکاران و رامانیات پیمال% 2و  يها، عوارض قطار شهرشرکت یندگینما يتابلوها

-ینیشرکت چ يون و اعتراض به رایکمس يرا. دارد ذکر شده استیان میها را بيشهردار ياز درآمدها یکه برخ یجدول

ق ینه تحقیشیان، به عنوان پیمه پارسی، شرکت ببانک صادرات استان مازندران، يخاص شهر ر ی، سهامیمیر پا شیسان، د

د اعتماد مردم را از طرق مختلف و ارائه خدمات جلب کرده یها بايشود که شهرداریگرفته م جهیان نتیارائه شده است در پا

و  یلی، تحلیفی، توصين مقاله عملکردیاق یروش تحق .کنندات خود را پرداخت یمال يشتریل بیمها با تا مردم و شرکت

ها، پرونده یاهواز، بررس يشهردار 77ون ماده یه با مراجعه به دفتر کمس، کستیدانیو م ياآن کتابخانه يروش گردآور

  .استه شدهیمختلف ته يهاتین دفتر و مراجعه به سایر و کارشناس ایبا مد يمصاحبه حضور

  

  اتیعوارض و مال ،هاشرکت ها،يشهردار شهر، يشورا ،77ون ماده یکمس
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ارائه هر  يها برايکنند شهرداریافت میاست که بابت خدمات در یها از عوارضيآمد شهرداردرکه یاز آنجائ        

است که بابت خدمات  ییهااتین درآمدها کسب مالیم ایدارند و منبع عظ یمال ياز به درآمدهاین يگونه خدمات شهر

، ساخت و ی، مسکونيارتج يها، واحدهاداده است تا از ادارات، شرکت ين اجازه را به ویقانون ا؛ لذا دهندیارائه م

بت کرده و نس یچیسرپن قانون ی، از ایو حقوق یقیاما اکثر افراد حق. افت کندیعوارض در ...االحداث ودیجد يسازها

ن و مقررات یقوان یستردگگ. دکننیکل مواجه مها را با مشيکرده و شهردار ات ساالنه خود تعللیبه پرداخت مال

 یها، قانون مستقليقانون شهردار 77گذار در ماده که قانونينحور نموده، بهیناپذرا اجتناب يو شهردار ياختالف مود

-يقانون شهردار 77ون ماده ین امور تحت عنوان کمسیبه ا یدگیرس يدارد، برا ییمجزات یشخص يرا که از شهردار
که در شهر بوده،  يو شورا ي، دادگستريتاندارندگان آن از اسیدارد، اما نما يدر شهردار يکه دفترکرده،  ینیبشیها پ

نجاست که ید، اما مشکل ات کننشود تا از حساب ادارات برداشیها اجازه داده ميصورت عدم پرداخت، به شهردار

  .دنبال نداردهب يدیمف جهینت يها با شهردارآن يادارات و عدم همکار در حساب ينبودن موجود

  

: 
ق ین است که از طرافت، موانع و رفع موانع آیدر یها، چگونگيدر آمد شهردار یبررسن پژوهش یهدف از ا     

به  یدگیتوان اعتراض کرد؟ و مرجع رسیون میکمس يا به رایم آیم بدانیخواهیز مین و است يریگیون قابل پیکمس

  است؟ یآن، چه کس

  

و  ،یلیو تحل یفی، توصين مقاله عملکردیکرد ای، رویمورد بررس يهابا توجه به مولفه

 ،يوان عدالت ادارید تیمختلف ازجمله سا يهاتیازساست، که یدانیو م يااطالعات کتابخانه يروش گردآور

 دست آمده، و با مراجعه بهها بهين شهرداریتاب قوان، کشهر ي، شوراياداره ثبت امالک، دادگستر ها،يشهردار

رخانه در ین دبیر ایبا مد يحضور يون و گفتگوین کمسیا يهاپرونده یاهواز، مطالعه و بررس 77ماده ون یکمسدفتر

  .استمورد مطالعه قرار گرفته یینها يون و رایها، و روند کمسها، دادهل پروندهیه و تحلیاهواز و تجز يشهردار

  

 
صورت مقاله، در اهواز، و بهن شکل یبد يامقاله 77ون ماده یها در مورد کمستیعمل آمده در ساقات بهیبا تحق       

ن یها در ا، ارائه شده که مطالعه آنيا اعتراض به آن رایون و یکمس يدر باره را یافت نشد، اما اخبار و گزارشاتی

.میپردازیر نبوده است که در ادامه به ذکر چند مورد میتاثیآن ب یدهمقاله و شکل
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نوشته و خواهان ابطال  یتهران داد خواست یوان عدالت ادارین شرکت به شعبه چهارم دیا

، و چون عوارض مورد مطالبه مربوط به ه ثبت و اسناد شهر ساوه شدیاجرائو  یشهردار 77ماده ون ینظر کمس

ن شهرک، به یکه انیبر ا یمبن یاما شهردار. را باطل نمود یوان، راید یات عمومیها، لذا هشهرهاست نه شهرک

در حوزه  4ماده  1تبصره و طرح جامع و  یو معمار یشهرساز یعال یدر نامه شورا یمات کشوریتقساستناد 

بر مستندات و  بنا. فسخ دادنامه شد ید پرداخت شود، متقاضیعوارض با% 1ساوه است و  یشهردار یاستحفاظ

و حکم الزم االجر ح یصح 77ون یکمس یکاوه بوده، و را ین شرکت در محدوده شهر صنعتیمدارک ثابت شد که ا

  ) 1:  1389ه،یروزنامه قوه قضائ. (تسا

  

شهرستان ساوه و خواستار  یکاوه و حوزه استحفاط ین شرکت در محدوده شهر صنعتیا

ماده واحد قانون اصالح راجع  7د نظر مطابق بند یاست و شعبه دهم تجد 81/ 27/5مورخ  22184شماره  یابطال را

کاوه، و خارج از محدوده  ین شرکت در محدوده شهرک صنعتی، ا1376ران مصوب یا یصنعت یهاس شرکتیتاسبه 

 یقانون عدالت ادار 43و  19و  2ون به استناد ماده یکمس ینبوده و را یشهر ساوه است، لذا مطالبه عوارض قانون

  )1: 1389، یوان عدالت ادارید یادخواهد. (دشویباطل اعالم م

 
ات یشرکت را ملزم به پرداخت مال یشهر ر 77ون یو کمس یشهردار

-یخواستار ابطال آن م اعتراض و یوان عدالت ادارید 6علت خارج از محدوده بودن به شعبه نموده، اما شرکت به

 یت خود را به دادگستریلذا شکاد شویامتناع م یدگید از رسیاد شهیآن شرکت به بن یل وابستگیدلگردد، اما به 

 4ماده از  4شهر و تبصره  ییایدر قلمرو جغراف یارائه خدمات عموم 55قانون اصالح و ماده  5برده، تا به استناد ماده 

د نظر را یروز مهلت تجد 20وضع شده، حکم صادره را رد و  یو عرف یبر اساس نقاط تابع حوزه ثبت یحوزه شهر

به  یدگی، رسیقانون اساس 173و اصل  یقانون عدالت ادار 11ماده  2با توجه به بند  یاما شهردار. ابالغ کرد

وان عدالت یارسال پرونده به د یدانست و متقاض یت محاکم دادگستریرا خارج از صالح 77و  100ون ماده یکمس

  )2-1: 1389ان،یعرفان. (کشور شد یوان عالیا دی یادار

  

عوارض  عنوانبه ین مبالغییشهر مبادرت به تعون قائمیکمسو یشهردار 

 یاجتماع ،یتوسعه اقتصادسوم قانون  4و ماده  یقانون اساس 44مطابق اصل . نموده است یها و شعب مرکزبانک

س یه رئیابالغ و 73دولت در سال  یآمدهااز در یقانون وصول برخ 30س ماده بوده، بر اسا یبخش دولت جزء 1379

 مطابق مادهو  گرددیپرداخت م نهات ساالیوا ن مالنعهبدرآمد  %3معادل  24/3/73رخ مو 46377به شماره  یجمهور
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و  یات ملیافت هرگونه وجوه مالیدر 82 یاز ابتدا ،81مصوب  یبرنامه سوم اقتصاد یقانون اصالح مواد 5و  1

 .حکمسترد  یمتقاضبانک ، و خدمات ممنوعدکنندگان یاز تول یحلم
  

مصرح در حصر  81قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  5ماده  1حکم مقرر در تبصره 

صالحیت و اختیارات شورای اسالمی شهر در وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت 

 هاها و شعب آنباره بانک که در تعیین عوارض کسب و مشاغل دربه این نظر. شرایط و ضوابط قانونی مربوط است

 71ماده  16مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند  شهر رعایت قوانین وتوسط شورای اسالمی شهرستان قائم

اساساً  نشده است، 1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت ها و شعب مختلف آنبا عنایت به فعالیت بانک

مصوبه جلسه  170و  169ها به شرح بندهای ها و شعب آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکآن

خارج از حدود صالحیت شورای اسالمی شهرستان گذار و صریح قانون مغایر حکم 14/11/1382مورخ  90شماره 

قانون  42و ماده  19ماده  1بند  و 1قانون اساسی و ماده  170بنابراین به استناد قسمت دوم اصل . قائم شهر است

  )2- 1: 1382،یوان عدالت اداریت دیسا( دشودیوان عدالت اداری بندهای فوق الذکر از مصوبه مذکور ابطال می

  

د عوارض یکه بانیبر ا یمعترض، مبن 77ماده ون یکمس یبه را 27/11/87شرکت در  

، امور ی، معاون فنییو دارا یکل، وزارت امور اقتصاد یدارنه و خزانهیبا توجه به اظهار نظر هز یسوزآتش 3%

عوارض مذکور لغو شوند، وان محاسبات کشور یمستقردر د یو نهادها یخانه، موسسات دولت، وزارتیحسابرس

  .مجدد دارد یرا یتقاضا یوان عدالت اداریاعتراض، و از د یراز به ویش یشهردار

  

و  یبرقرار 82سال  یاز ابتدا 81مصوب ع عوارض یقانون موسوم به تجم 1ماده طبق  :

، یواردات یکاالهاو دکنندگان کاالها، ارائه دهندگان خدمات یاز تول یو محل یعوارض مل افت هرگونه وجوهیدر

ر یران، مجامع، شوراها و سایأت وزیافت وجوه که توسط هیو در یا اجازه برقراریار و ین و مقررات مربوط به اختیقوان

-ست، همیاجرائ یهااز جمله آن دسته از دستگاه یدولت یهاها، موسسات و شرکتها، سازمان خانهمراجع، وزارت
ده یرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گردیپذ صورت می یردولتیغ یعموم ین موسسات و نهادهایچن

قانون وصول  43ماده ف بر اساس بند ال یاست جمهوریر 20/3/1373الذکر و مصوبه مورخ  بنابه جهات فوق. است

شده است و  یاخذ عوارض، در زمره مقررات ملغن در باب یدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یبرخ

 یبه پرداخت عوارض مبتن یبر الزام شاک یانون شهردارق 77ماده ون یسیاز طرف کم یمطالبه عوارض و صدور رأ

و موافق  ...شعبه 19/5/1387 در 1065ن دادنامه شماره یبنابرا بوده است، یبر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانون
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ر مراجع یوان و سایشعب د به یوان عدالت اداریقانون د 43و ماده  19ماده  2به استناد بند  ین رأیا. باشد قانون می

 )2- 1: 1387،یدیرش( .االتباع است ربط در موارد مشابه الزمیذ یادار
  

به طرفیت شهرداری شیراز به ...  موضوع شکایت آقای 78/1768در رسیدگی به پرونده کالسه  12شعبه 

مورخ  516شرح دادنامه شماره هبز شهرداری شیرا 77کمیسیون ماده  22/8/1378خواسته ابطال رأی مورخ 

رداری شیراز در رابطه شه 77کمیسیون ماده  22/8/1378رأی صادر نموده است، چون رأی مورخ  نیچن 22/4/1379

که دستگاه اجرائی مکلف بوده که درحالی ،دهنموعوارض  صادر و شاکی را مکلف به پرداخت 18/12/1377 با قرارداد

رأی مذکور مطابق با  حساب شهرداری واریز کند لذا طرح عوارض مذکور را برداشت و به از محل اعتبار

  .عرض مورد رسیدگی مجدد قرار گیردتا مجدداً در کمیسیون هم گردد استنادی شاکی نبوده و لغو می های بخشنامه

به طرفیت شهرداری شیراز خواسته ...  موضوع شکایت آقای 77/383در رسیدگی به پرونده کالسه  17شعبه 

 1/3/1379مورخ  247ها به شرح دادنامه شماره قانون شهرداری 77 کمیسیون ماده 26/12/1376طال رأی مورخ اب

وسیله نماینده معرفی ثانیاً تعرفه مورد استناد که به ،الً تعرفه مربوطه تایید نشده استاو ؛چنین رأی صادر نموده است

ای عمرانی به شهرداری هثالثاً مبلغ پیمان پیمانکاران طرح ،ید به تعرفه تصویبی انطباق نداردشده تسلیم شعبه گرد

برای طرح مذکور و صدور رأی مورد شکایت بر آن مبنا % 1تعیین عوارض ؛ لذا محل اجرای قرارداد پرداخت گردد

لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی مذکور  ،صحیح نبوده است بر خالف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است

  .گردد صادر و اعالم می

اعتراض به  به طرفیت شهرداری شیراز به.. .موضوع شکایت آقای  79/513ه رسیدگی به پروندشعبه سوم در 

که این هچنین رأی صادر نموده است، نظر ب 3/8/1379مورخ  2451به شرح دادنامه شماره  18/3/1379رأی مورخ 

 مان،یپ مبلغ% 1، فقیه رسیدهولی ها به تنفیذقانون تشکیالت شورا 35ماده  1تعرفه عوارض به استناد بند  395در بند 

صنوف همه  شامل تعرفه عوارض شهرداری چونپیمانکاران باید به شهرداری محل اجرای قرارداد پرداخت شود و 

که بوده مبلغ پیمان % 1عوارض خود را بپردازد که این عوارض بر اساس  دیباعنوان یک شغل هپیمانکار ب است

معافیت واحدهای آموزشی از  .داندیمعنوان تصویب کننده عوارض پیمانکار را مسئول پرداخت هوزارت کشور ب

ندارد زیرا پرداخت عوارض بر  ،باشند پرداخت عوارض ارتباطی با پیمانکارانی که طرف قرارداد آموزش و پرورش می

از حیث نقض قوانین و مقررات ایراد و  بنابراین. های قانونی باشد عافیتم عهده پیمانکار بوده نه کارفرما تا مشمول

  . دیصادرگردشکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن و رسد نظر نمیهاشکالی بر رأی مورد اعتراض ب
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مستشاران  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و

موافق اصول و  شعبه سوم بدوی دیوان 3/8/1379مورخ  1451دادنامه شماره  و طبقشعب تجدیدنظر تشکیل 

اصالحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیصالح  20به استناد ماده  وموازین قانونی 

 )2-1: 1382،یوان عدالت ادارید. (تالزم االتباع اس
  

ندگان وزارت کشور، یمرکب از نما یونیدر مورد عوارض به کمس یو شهردار ین مودیرفع هر گونه اختالف ب        

ون ین کمسیکه طبق ا ییهایبده. است یون مزبور قطعیم کمسیو انجمن شهر ارجاع شده و تصم یدادگستر

ثبت مکلف  یاجرا. باشدیله اداره ثبت قابل وصول میوسص داده شود، طبق مقررات اسناد الزم االجراء به یتشخ

 ییکه سازمان قضا یدر نقاط .دیمبادرت نما یو وصول طلب شهردار هیون مزبور به صدور اجرائیاست بر طبق کمس

نده انجمن یاب انجمن شهر، نماین، و در غییتع یدادگستر یندگیک نفر را به نمایشهرستان  یس دادگسترینباشد رئ

  ) 368: هایقانون شهردار. (دآمیعمل مشهرستان به یاز طرف شورا

  

عوارض  یحقوقت یبه ماه یدگیرس، یو شهردار یمودن یبه اختالف ب یدگیدر مورد رس 77ماده ون یکمس. 7-1-1

 . است 77ون ماده یکمسدارد،  یذات تیاز عوارض در صالح یط مطالبات ناشیتقس و
 یخود ناشط مطالبات یمجاز به تقس ید شهردارداریان میب 1346ها سال یشهردار ینامه مالنییآ: 32ماده . 7-1-2

از مواد قانون  یاقانون اصالح پاره 77ماده ون منظور در یص کمسیکه به تشخ یست مگر در مواردیاز عوارض ن

ن صورت ممکن است یجا نباشد، در اکیطور خود به یقادر به پرداخت تمام بده یمود 1334مصوب  یشهردار

صدور مفاصا  یط شود ولیران تقسیا یسال تجاوز نکند با بهره متداول بانک مل 3که از  یمدت یبرا یمود یبده

  )77ماده ، 1390،هایت شهرداریسا. (تاس یه بدهیوصول کله حساب موکول ب

برداشتن  ینصب و اقدام برا 27/11/45ها یب قانون شهرداریقبل از تصو یهازان خسارت دکهین مییتع. 7-1-3

 ) 55ماده  2بند  1تبصره ها، یانون شهردارق. (تاسها شدهخسارت صاحبان آن یها موجب ادعادکه
  )110 همان،. (هشد یکشواریمرمت و د یتوسط شهردار ملکشانن که یبه اعتراض مالک یدگیرس. 7-1-4

 ) 74ماده همان، ( .ملک مورد معامله یزان بدهیرامون میپ ین مالک و شهرداریرفع اختالف ب. 7-1-5
نه مرمت یدر مورد وصول هز یبا شهردار یو خصوص یها و موسسات دولتخانهه وزارتین کلیرفع اختالف ب. 7-1-6

  )103ماده همان، ( .هاله آنیوسجاد شده در سطح معابر بهیا یهایخراب
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است که در حوزه آن مستقر  یشهردار ییایاز قلمرو جغراف یها تابعیقانون شهردار 77ماده ون یت کمسیصالح       

ن دو یبت سیند یترد یقرار دارد جا 77ون یکمس تیشهر تحت صالح یکه محدوده قانوننیده است در ایگرد

م ین واقع در حریاخذ عوارض از مشمول. م شهر، تفاوت وجود داردیم و محدوده خارج از حریمحدوده خارج از شهر، حر

از  یباشد ولیمکلف به ارائه خدمات م یقانون، شهردار 101و  100را بر اساس مواد یه است زیشهر قابل توج

ندارد و بالطبع  یه قانونیاخذ عوارض توج یصنعت یهاشهر و شهرک یم، محدوده قانونیخارج از حر یهاشهرک

  .ندارد یدگیت رسین گونه مناطق صالحیدر ا 77ماده ون یکمس

  

ون ین کمسیم ایکه طبق تصم ییهایاست و بده یون مزبور قطعیآراء کمس .7-2-1

ثبت مکلف است  یاجرا. باشدیله اداره ثبت قابل وصول میوساالجرا بهص داده شود طبق مقررات اسناد الزمیتشخ

که سازمان  یدر نقاط. دیمبادرت نما یه و وصول طلب شهرداریبه صدور اجرائ 77ماده ون یم کمسیطبق تصم

اب انجمن شهر ید و در غینماین مییتع یدادگستر یندگیک نفر را به نمایشهرستان  یس دادگسترینباشد رئ ییقضا

)1: 1389،یاحیس. (دیآیعمل مشهرستان به ینده انجمن از طرف شورایانتخاب نما

ه یات مردم علیبه شکا یدگیمرجع رس یوان عدالت اداری، دیقانون اساس 173طبق اصل 

و  ینیاهللا معتیاست آیبه ر 22/3/86شنبه روز سه .ت کنندیتوانند طرح شکایبوده است و مردم م یدولت ینهادها

 یدادگستر بر اساس گزارش. دیل گردیتشک یا، جلسهیعدالت عالوان یدشعب مختلف  یو اعضا یآبادنجف یدر

 11طبق ماده . دیصادره گرد یآراء قطع ،یدگید نظر در مورد مرجع رسیتجد یهادادگاه 35و  6کل تهران از شعب 

 یاتیمال یهاونیکمس(ون مختلف یکمس و یتخلفات ادار یهاصادره از دادگاه یه آراء قطعیکل یقانون عدالت ادار

صادره اعتراض،  یراتواند چند بار به یمن خواها .باشندیم یوان ادارید نظر در دیت و تجدیقابل شکا )77، 100ماده 

 یاز سو یاگر شهردار. وان دستور توقف را صادرکندیحکم متوقف نخواهد شد، مگر د یاجرا، یدگیدر طول رس یلو

. دمراجعه کن یگر دادگسترید به مراجع دیت برده و بایشکا یوان عدالت اداریتواند به دیون محکوم گردد نمیکمس

  )1- 2: 1387،زپوریعز(

  ن یتواند قوانیندگان مردم و میو مرکب از نماگذار ن مجلس قوه مقننه، قانونیا

   ینیرا مطرح و مورد باز ب 77ون ماده یر و اصالح در کمسییشهر، انتخاب شهرداران، تغ یمربوط به شوراها

  )1: 1390،ت مجلسیسا. (دقرار ده
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م یکه در تنظ ه استیر مجموعه قوه قضائیز است و ییشبه قضا ن سازمان،یا

ن یت از مخترعیحما ،یرفاه اجتماع ،تیجاد امنیا ت افراد جامعه،یمالک ،ياهش دعاو، کی، بهداشتی، مالیروابط حقوق

 یت نقش مهمیریجاد توسعه و مدیا و یو مناسبات بازرگان يت اقتصادیدر توسعه فعال ینقش بزرگ... ن ویو مکتشف

 77ماده ون یکمس يآرا يسال اجرا 80ش از یبو  دارد ياریقدمت بس ییاجرا ریو غ ییاجرا يهان دستگاهیب

  )  1:  1389،وزیسکانیا يخبرگزار. (تاسها را داريشهردار

ت مشارکت شهروندان، شوراها هستند و بر اساس یتقو يموثر برا ياز نهادها یکی 

 يهاو حکومت یردولتیغ يهاتشکل يهاتیبر اساس فعال یمختلف، عمده امور اجتماع يکشورها یات اجتماعیتجرب

، یمحل يهاف بودن حکومتیو ضع یستم دولتیر بودن سیبودن و فرا گ ياما به فرا خور قو. ردیگیصورت م یمحل

در مورد شوراها  یاسالم يجمهور یقانون اساس) 100(کصدم یدر اصل . از کشورها متفاوت است یوضع آن در برخ

ر امور یو سا یبهداشت ،ی، آموزشی، فرهنگیعمران، يو اقتصاد یاجتماع يهاع برنامهیشبرد سریپ يبرا که؛آمده است

ا استان با یاداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان،  یات محلیمردم با توجه به مقتض يق همکاریاز طر یرفاه

آن را، مردم آن محل انتخاب  يرد که اعضایگیا استان صورت میده، شهر، شهرستان  يبه نام شورا یینظارت شورا

  )30: 1388پور،ییصفا( .کنندیم

  

ها جداول و يشهردار. دهندیاست که بابت خدمات انجام م یاتیها، از ماليم درآمد شهرداریدانیطور که مهمان       

بهتر به کار شهر  ها به موقع پرداخت شوند، مسلمااتین مالیکرده، و اگر اافت یدارند که طبق آن، عوارض در یفیتعار

رکرد مواجه یف و دیط، تخفیعدم پرداخت، تقسها با يشه، شهردارینجاست که همیاما مشکل ا. خواهد شد یدگیرس

ات خود یشود تا مالیعجوالنه داشته باشند، به شهروندان، بارها و بارها فرصت داده م یخواهند اقدامیو چون نمه، دبو

اوقات  یکنند و گاهیها هشدار، و پرداخت را گوشزد مبه آن يادار يهاله نوشتن نامهیوس را پرداخت کنند و به

د و یوساز، خرساخت يکه افراد برا یاتیانند مال، ميچه در بخش انفراد( هم انباشته شده، يچند ساله رو يهااتیمال

و  یع کارگاهی، صناییمختلف پوشاک و مواد غذا يهايدیها، تولمغازه کوچک و بزرگ، يهاو چه شرکت فروش،

جاد یرا ا ییهايها، گرفتاريشهردار يتر، و براها را مشکله پرداخت آن، کل گشتهیپول تبد يادیو به مقدار ز) یصنعت

که در جدول  ،پنهان یاند و گاهمشخص یها گاهاتین مالیکشاند حال ایم 77ماده ون یکند و کار را به کمسیم

  .ان شده استیها باز آن يتعداد 1شماره 
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  89اهواز سال  يمنطقه شهردار 8اعتبار ن یدر آمدها و منابع تام: 1جدول شماره 

  الیمنطقه به هزار ر 8جمع کل   عنوان  فیرد

  673142521  یعوارض برساختمان ها و اراض  -1

  203027877  یساختمان يعوارض بر پروانه ها  -2

  283113217  عوارض بر مازاد تراکم  -3

  53021648  ساختمان یک اراضیعوارض برتفک  -4

  27347027  ر منقولیعوارض بر معامالت غ  -5

  86050831  يعوارض نوساز  -6

  17140923  عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل  -7

  2200000  هیل نقلیعوارض بر معامالت وسا  -8

  188798509  یکسب و فروش و خدمات يبر پروانه هاعوارض   -9

  19694  شینما و نمایعوارض س  -10

  27229812  شه و حق صدورپروانهیکسب و پ يعوارض بر پروانه ها  -11

  8000000  یعوارض اسناد رسم  -12

  12000000  ییمایط هواپیعوارض بل  -13

  1731793164  )مستمر يدرآمد ها( یاز عوارض عموم یدرآمد ناش  -14

  132628920  يازبها خدمات شهردار یدرآمد ناش  -15

  238992172  یاز عوارض اختصاص یناش يدر آمد ها  -16

  3940761  يتجار يها یازآگه یناش يدر آمد ها  -17

  5769322  يازخدمات آماده ساز یناش يدر آمد ها  -18

  81944476  يازخدمات شهر یناش يدر آمد ها  -19

  3665820  کشتارگاه ها يدر آمد ها  -20

  178283  ها پارک يدر آمد ها  -21

  4983070  يحاصل از وجوه شهردار يدر آمد ها  -22

  852711211  ر موسساتیتوسط سا یوصول يدر آمد ها  -23

  61375337  ها يکاربرر ییدر آمد حاصل از تغ  -24

  3655820  يسات شهرداریدرآمد تاس  -25

  2674835  ساتیو تاس ها ساختمانمال االجاره   -26

  1350000000  دولت یکمک بال عوض عمران  -27

  201484682  ردیگیتعلق م يکه به موجب قانون به شهردار ییهایدارائ  -28

  59661928  )قانون 6ماده  1تبصره (ز متمرک یوصولازعوارضيسهم شهردار  -29

  )اهواز يشهردار يوتریسازمان خدمات کامپ: ع منب(
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 شرکت کشت و صنعت شمال -1
 شرکت اجنرال -2
 ران یشرکت ماد-3
  ش یشرکت پرک-4

 

  شرکت آرامنده موج  -1

  مدارس استان حوزستان      يمانکاران اداره نوسازیپ -2

   یمانکاران دانشگاه علوم پزشکیپ-3

  

است که بر سر در  ییهایندگینما يها بابت نصب تابلويشهردار ياز درآمدها یکی 

ها به شود و اجازه نصب آنیاندازه و مکان استقرارآن بر آورده مها نصب شده و با توجه به نوع تابلو، ابعاد و مغازه

  . کندیابالغ م يباسازیاست که به اداره ز یعموم يس اداره در آمدهایدستور رئ

   )دباشیرداماد میابان میند ه آن در تهران خیش و نمایت شرکت در کیریمد(

   ير اداره امور در آمد شهرداریبه مد يانامه 24/3/85خ یدر تار يباسازیاداره زر یدر ابتدا مد 

ن اداره محاسبات مبلغ عوارض را انجام دهد و در یها، ابعاد و نوع تابلوها را مشخص کرده، تا انوشته و نام فروشگاه

 يتابلو 5نوشته و جهت نصب  ياش نامهیر شرکت در کیبه مد يشهردار یعموم ير درآمدهایمد 27/3/85خ یتار

 ين همان نامه را برایو عه مطالبه کرد...  يک هفته به حساب جاریف مدت ال را ظریر 933200مبلغ  یغاتیتبل

نمود، اجازه نصب  خودشان فرستاد و چون آن شرکت مبلغ را پرداخت يها با مبلغ عوارض تابلوهایندگیتک نماتک

اعالم داشته تا  يباسازیس اداره زیال را به رئیر 14059460مبلغ  یس اداره مالیرئ 10/3/86 در .دیتابلوها صادرگرد

ک یها به تفکیندگیتک نمابه تک يانامه یندگینما 17/3/86و در اقدام  86رض همان تابلوها در سال بابت عوا

 يشعبه شهردار یبانک مل...  يز مبلغ فوق به حساب جاریدر تهران نوشته و خواهان وار یندگیبه نما يامبلغ، نامه

 ،/11/6،/31/4 يهاخیدر تار صورت نگرفت ید و چون پرداختیعمل آد مجوز نصب اقدام بهیمدشده، تا جهت ت

ها یندگید اما باز نمایال رسیر 181896742به  88مبلغ در سال  وفرستاده شد  ییهابا ذکر مبلغ نامه 86سال  /12/7

را ابالغ کرده  289345418مبلغ  يسازبایر زیبه مد يشهردار یامور مال ریمد 8/8/89اورده، و در یبه عمل ن یاقدام
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ز یوار یو چون مبلغ ان نامه به شرکت اجنرال ارسال شدن همیو عها استرداد کند، یندگیروز از نما 10تا ظرف مدت 

حضور در  يا براار رینده تام االختیا نمایرعامل یخواهد تا مدیون از شرکت میون ارجاع و کمسید، پرونده به کمسنش

و  یکارشناس ،اتیون مطابق محتویدر صورت عدم حضور در جلسه کمس کند و یمعرف 77ون ماده یجلسه کمس

. ستا یپرونده در دادگاه در حال بررس نیا )90آبان (ن اکنوهم. کردرا صادر خواهد يانجام شده و را یحسابرس

  )اهواز يشهردار 77ون یسیکم(

  
  86فروشگاه اجنرال سال  یندگیشعب نما: 2شماره  جدول

  مبلغ  آدرس  ابعاد  جنس  شعبه  فیرد

  3782368  يابان کاوه نبش سعدیخ  60,7  یفلکس  يفروشگاه شاد  -1

  1990720  وحافظ يابان کاوه نبش سعدیخ  4  یفلکس  دیفروشگاه سف  -2

  1692112  یطالقانابانیابان ادهم نبش خیخ  3,4  یفلکس  فروشگاه بهنام  -3

  3483760  یو کاف ين نادریابان ادهم بیخ  7  یفلکس  ففروشگاه صد  -4

  3110500  نبش کاوه یعتیابان شریخ  5  یفلکس  یلیفروشگاه اسماع  -5

  )1390اهواز،  يشهردار 77ماده ون یکمس: ع منب(

  

نوشته،  يانامه يشهردار یر مالیبه مد 12/10/1383خ یدر تار يباسازیر اداره زیدر ابتدا مد 

ر شرکت یه مدب«ا ن امر کتبیها مراجعه نکرده است، و ان شرکت به آنیا يتابلوها یجهت کارشناس یکه تاکنون کس

ز خواهد نمود، اما یواررا  عوارض مبلغاعالم کرد که  یتماس تلفن ین مجتمع طینده اینما. کشت و صنعت اعالم شد

و صنعت ر کشت ی، به مديباسازیاداره ز يرو نامهیبه پ یعموم يس اداره درآمدهایصورت نگرفت و دوباره رئ یاقدام

ال یر 48898080آن شرکت در اهواز مبلغ  یغاتیتبل يتابلو عدد 15نوشته و در آن خواسته شده تا بابت نصب  يانامه

صورت طبق نیر اید در غیز نمایاهواز وار يشعبه شهردار ینزد بانک مل 90067 يب جارساعت به حسا 48را ظرف 

در  يانامه یپس ط. ز نمودین مبلغ را واریز اید و شرکت نیآیعمل ماقدام الزم به يبا سازیق اداره زیمقررات از طر

 یت نکاتیاجازه داده شد تا با در نظر داشتن ابعاد تابلو و رعا و ،ن شرکت فرستادهیا یندگینما 15به  26/12/83خ یتار

عبور و مرور، در محل  يرهایها، عمود بر مسپلين، رویادیتابلو، عدم نصب در م ییبایت، نظافت، زیچون؛ امن

شود و  د ساالنه پرداختین عوارض بایا. ش کنندیخو يگر اقدام به نصب تابلویسبز و نکات د يها، داخل فضاتقاطع

. ن آوردییها پایندگیها را از سر در نماتواند تابلویم يبا سازیق اداره زیاز طر ير افتد شهرداریاگر در پرداخت آن تاخ

تابلو  17ات یمثال مال د آن هم به علت عدم پرداخت عوارضریگیصورت م ییهاينگارشود که نامهیده میاما باز د

شرکت در  یشود ولیال به شرکت کشت و صنعت شمال اعالم میر 71031860به مبلغ  25/12/85خ یدر تار
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ر یپرداخت نشده، پس مد یباز عوارض یده، ولیرس 107803463ن مبلغ به یا 22/2/86در  پرداخت آن تعلل داشته و

تاکنون  85نوشته و اعالم داشته که عوارض نصب تابلوها از سال  يشهردار یر امور مالیبه مد يانامه يباسازیز

تا به پرداخت  روز مهلت داد 10نوشته و  يار عامل شرکت نامهیبه مد یر امور مالیال بوده و مدیر 1022325400

اهد شد و چون مطرح خو 77ماده ون ین صورت پرونده در کمسیر اید در غیاقدام نما... بایس يعوارض به حساب جار

 يبرا شرکت، ندهیا نمایر عامل یمد ون ازی، و کمسجلسهون درخواست یاز کمس یس مالی، رئصورت نگرفت یپرداخت

 16شهر اهواز و بند  یاسالم يصورت با توجه به مصوبات شورانیر اید در غآوریعمل مشرکت در جلسه دعوت به

ن اکنون پرونده همیا. االجراسترد، توسط ثبت الزمیکه شورا بگ یمیهر تصم 50ماده  1و تبصره  77و  71ماده 

  »)اهواز يشهردار 77ماده ون یسیکم(. است یدر حال بررس يدر دادگستر) 90آبان (

  
 شرکت کشت و صنعت شمال در اهواز يها یندگینما:  3جدول شماره 

  نوع تابلو  ابعا د  آدرس  فیرد

  یفلکس  8/10  انپارسیک 5نبش  ید وهابیابان شهیخ  -1

  یفلکس  8/10  د ادهمیابان شهیخ  -2

  یفلکس  1/8  یلیو ف یطالقانن یب يابان سعدیخ  -3

  یفلکس  68/4  نیریر و قصرشیر کبین امیابان کمپلو بیخ  -4

  یفلکس  26/10  کاوس و بهادرین کیابان ادهم بیخ  -5

  یفلکس  56/7  یلیابان مسلم نبش فیخ  -6

  یفلکس  4/5  انپارسید چمران فلکه دوم کیابان شهیخ  -7

  یفلکس  3/42  و حافظ ین فردوسیب ياریابان بختیخ  -8

  یفلکس  3/42  و حافظ ین فردوسیب ياریابان بختیخ  -9

  یفلکس  8/10  ابان آزادگان مقابل مجتمع رستگاریخ  -10

  یفلکس  32/4  جاده کوت عبداهللا يپادادشهرابتدا  -11

  یفلکس  4/5  جاده کوت عبداهللا يپادادشهرابتدا  -12

  یفلکس  64/8  ابان ادهمیپادادشهر خ  -13

  یفلکس  3/6  ینیبلوار امام خم  -14

  یفلکس  1/8  ینیبلوار امام خم  -15

  یفلکس  18  16ابان یان آباد نبش خیک يمتر یس  -16

  یفلکس  08/1  میمر یسه راه يال روبه رویابان دانیملت خ يکو  -17

  )اهواز يشهردار 77ماده ون یکمس: ع منب(
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  ) 1204واحد  12طبقه  یو عالمیبرج س یپارک ساع يعصر روبه رو یابان ولیتهران خ( 

 یتاچیمحصوالت ه ينده انحصاریش نمایر عامل شرکت پرکیبه مد يانامه يباسازیر زیمد 2/7/84خ یدر تار       

س اداره یرئ 5/9/84در . دیاقدام نما یغاتیو تبل یتجارت يف تابلوهاین تکلییران نوشته تا در خصوص و تعیدر ا

 84و  83 يهاسال يبراکه ریال،  32509200تابلو مبلغ  7بابت ، يباسازیر زیبه مد يانامه یط یعموم يدرآمدها

 له فاکسیوسبه ید بانکیرس یمتفاضز کرده و ی، مبلغ را وار12/9/84ش در یشرکت پرک. دیاقدام نماده، یمحاسبه گرد

غ مبل 85سال  يبرا. دادر کنصرا ها تا مجوز آن اعالم داشته يبا سازیبه سرپرست اداره ز يپس شهردارس .شودیم

آن را مطالبه  یمابق يدارشهر اماتابلو پرداخت،  4ریال بابت  4129228شده وشرکت مبلغ ریال محاسبه  20646144

علت عدم تواند بهیم يدر آن صورت شهردار باشند،یر تابلو مییتغ یها متقاضاوقات شرکت و مغازه یاهگ. دکنیم

تابلو شده که واحد  10 یش متقاضیشرکت پرک 12/8/86مثال در سال . موافقت نکند یقبل يهایبده پرداخت

از  ییهاخ به بعد نامهیاما از آن تار. دینمایممحاسبه ها آن يبراریال را  46957353مبلغ  اهواز، يشهردار يباسازیز

عوارض تابلو صادر شده که بابت  ،آن يهایندگیو از آنجا به شرکت و نما یعموم ير درآمدهایبه مد يباسازیاداره ز

برآورد شده به آن شرکت ابالغ شده که  یریال بده 223603001، مبلغ 16/8/89در . نداشته است یشرکت پرداخت

 يرا و در صورت عدم حضورمحول  77ماده ون ین صورت پرونده به کمسیر ایروز پرداخت کند، در غ 10در مهلت 

از  ياقدام نمود و شهردار يپرداخت حقوق شهردارنسبت به يون مودیاخطار کمس. االجرا خواهد بودصادر و الزم

   .دیت خود انصراف داده و پرونده مختومه اعالم گردیشکا

  
  ش در اهوازیشرکت پر ک يها یند گینما: 4جدول شماره 

  نوع  اندازه تابلو  نام فردشگاه  فیرد

  یفلکس  5/5×5/3  مانیپ  -1

  یفلکس  5×5/2  دیمروار  -2

  یفلکس  3×2  رفاه  -3

  یفلکس  8/1×4  عاد ل  -4

  یفلکس  6/4×4/1  ما نیا  -5

  یفلکس  85/3×1  سیپرد   -6

  یفلکس  7/5×5/1  سیپرد   -7

  یفلکس  7/5×5/1  سیپرد   -8

  یفلکس  8/1×7  يرین  -9

  یفلکس  5/1×3  يمنصور  -10

  )1390اهواز،  يشهردار 77ماده ون یکمس: ع منب(
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 يا، نامهیقبل يهارو نامهیپ 30/4/84خ ین شرکت در تاریندگان ایاهواز به نما يشهردار يباسازیسازمان ز       

علت ابند و بهیحضور ب خ نصیمنصوب از نظر نوع، اندازه و تار يها خواسته تا در خصوص تابلوهانوشته و از آن

خود را اعالم  یندگیدفاتر نما 29/5/84روز در  3ن به شرکت اعالم شد که به مدت یف حقوق طرفیاز تضع يریجلوگ

رعامل یمد 85/ 13/8و  12/8/84و  4/7/84و  30/5/84 يهارو نامهیاورد و پیعمل نبه یاما شرکت اقدام. کند

ک یران خواسته تا به مدت یشرکت مادر یاز مد يشهردار یعموم ير عامل امور درآمدهای، مديباسازیسازمان ز

ن صورت در مهلت مقرر با طرح موضوع یر ایخود اقدام کند، در غ يو بابت تابلوها یرا معرفه ندیا نمایهفته شخصا و 

به  يانامه 18/2/89در  يباسازیر عامل زیمد .شودیم يریگیپ یمطرح و با مراجع قانون 77ماده ون یدر کمس

-نیر ایافت کند، در غیرا در ین شرکت را ارسال و مبلغ پرداختیا يست تابلوهاینوشته تا لران یت شرکت مادیریمد

ر عامل یپرداخت نشد، مد یتابلوها خواهد کرد و چون مبلغ يآورا اقدام به جمعیو  یمعرف ییصورت به مراجع قضا

ن شرکت به مبلغ یا ینوشته، و بده يانامه 77ماده ون یشان به کمسیو ا یعموم ير امور درآمدهایبه مد يباسازیز

-نامه یون طیرکمسیدب. ون شده استیل کمسیخواهان تشککنون مطلع کرده، و تا 1384ریال از سال  195967230

به  13/8/89خ یعمل آورد و در تاردعوت به يدر سالن کنفرانس شهردار 19/8/89ون در یتک اعضاء کمسازتک يا

و  یات پرونده و کارشناسین صورت به استناد محتویر ایشرکت کنند در غ نده شرکت فرستاده تا در جلسهینما

. است یدر حال بررس يدر دادگستر) 90آبان (ن اکنون پرونده همیا .خواهد کرد يصدور رااقدام به یحسابرس

  )1390اهواز،  يشهردار 77ماده ون یسیکم(

  

  رانیشرکت ماد يها یندگینما:  5جدول شماره 

  جنس  آدرس  یندگینما  فیرد

  یفلکس  وتریبازار بزرگ کامپ یابان طالقانیخ  ستمیشرکت ندا س  -1

  یفلکس  وتریبازار بزرگ کامپ یابان طالقانیخ  شرکت شارپ  -2

  یفلکس  وتریبازار بزرگ کامپ یابان طالقانیخ  انهیشرکت سپهر را  -3

  یفلکس  وتریبازار بزرگ کامپ یابان طالقانیخ  شرکت دانا گستر  -4

  یفلکس  وتریبازار بزرگ کامپ یابان طالقانیخ  انهیتوسعه و تجارت وخاورمشرکت   -5

  یفلکس  ينبش غفار یابان طالقانیخ  وتر جنوبیشرکت کامپ  -6

  )1390اهواز،  يشهردار 77ماده ون یکمس: منبع(

 
   

  :میکنیند مورد اشاره ماست که به ذکر چیمانکارانیپ% 2ها عوارض يگر درآمد شهردارینوع د        
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بهداشت و درمان  یمات، خدمات جنبیات، تنظیاست که عمل يکارمانیشرکت پ 

زان قرارداد شامل یاز م ینیمبلغ مع رجاء قرارداد دارد که طبق آن، يشرکت مسافربر يصنعت نفت و نظافت قطارها

شتر از یاما ب ریال قرارداد بال مانع است 13635444144تا مبلغ  ین اجتماعیمثال از نظر سازمان تام .باشدیات نمیمال

اهواز در  يپس شهردار. باشدیم% 2کاران مانیاز قرارداد پ يو سهم شهردار د به مفاصا حساب موکول شودیآن با

نوشته که  ياباشد، نامهیآهن مدرمان و راهف قرار داد بهداشت و ت شرکت آرامنده موج که طریریبه مد 8/12/88

. ک هفته اقدام کندیخود ظرف مدت % 2عوارض  ياست که اقدام به پرداخت خود ننموده است، لذا برا يدیمدت مد

ر عامل شرکت یبه مد ياون نامهین کمسیر ایارجاع شده و دب 77ون ماده یر کمسیل عدم مراجعه، نامه به دبیاما به دل

 31/3/89در . ون شدین کمسیح به ایتوض خواستاراعالم کرده و % 2ریال را عوارض  807690458لغ نوشته و مب

ن یذکر نشده و ا يعوارض شهردار% 2 ینیبشیشته که در زمان عقد قرار داد پنو ياون نامهیشرکت آرامنده به کمس

ها منع يشهردار% 2ران اخذ یات وزیع عوارض و مصوبه هیقرارداد در تهران منعقد شده، و با توجه به قانون تجم

بدهکار  يرجاء مطالبه کند و اگر شهردار يهاد از سازمان بهداشت و درمان اهواز و شرکتین مبلغ را بایو ا استشده

ون یبه اعضاء کمس يشهردار يو ادار یمعاون مال 9/4/89خ یدر تار. دیها را بدهکار نماندارد که شرکت یلیاست دل

ماده  1ف و انتخابات شوراها و تبصره یالت و وظایقانون تشک 77و  71ماده  16نوشته که طبق بند  يانامه 77ماده 

ها و ه شرکتیبه کل يوان عدالت ادارید یات عمومیه يو را یین نامه اجرایآئ 16ع عوارض و ماده یقانون تجم 5

ند، یز نمایوار يا کسر و به حساب شهردارخود ر% 2ا وابسته به دولت مکلفند که عوارض ی یدولتریو غ یادارات دولت

  )1390اهواز،  77ماده ون یسیکم. (دیپرداخت نگرد یاما باز مبلغ

ره شرکت آرامنده یات مدیس هین منظور رئیبه شرکت اخطار کرده، و به هم يانامه یون طیکمس ياعضا        

  :کند کهیدا کرده و اعالم میحضور پ 77ون ماده یموج در جلسه کمس

 . عوارض ممنوع است% 2از گرفتن  ياستناد يهابا توجه به بخش نامه يشهردار-1
 . ص داده شده به عنوان عوارض و نحوه محاسبه و استخراج مبهم استیرقم تشخ-2
ات بر یم شده و با توجه قانون و مقررات مالیتنظ 1/7/87ن شرکت و بهداشت و درمان در یقرارداد منعقد شده ب-3

 . پرداخت شده است ییشده که به دارا% 3ارزش افزده 
ه جنوب است و یآهن ناحراه يهاستگاهیه ایرجاء شامل کل يبرمسافر ين شرکت با شرکت قطارهایا قرار منعقده-4

  . ذکر نشده است% 2مان عقد قرارداد که در زیباشد؟ در حالیشامل اهواز م% 2ن یچگونه است ا

  :       ها، اصرار بر مطالبات خود داشت و اعالم کرد کهحهیبا توجه به ال يشهردار یحقوق ندهیاما نما

ذکر نشده و سازمان  يگونه لغوچیع عوارض هیکه در قانون تجمنیو نظر به ا ییر اقتصاد و دارایبرابر با نامه وز -1

  .دیاقدام نما يوارض فوق با شهردارمکلف شده نسبت به پرداخت ع یاتیامور مال

   .دباشیریال م 807690458باشد که مبلغ آن یفقره قرار داد م 4شان مربوط به یپرونده ا -2
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بابت قانون ارزش  یاتیکه شرکت به سازمان امور مالنیمنوط به ا يچه مستندد چنانینمایاعالم م يشهردار -3

  . دیافزوده پرداخت نموده، ارائه نما

ر یدفتر مد 1381جلسه با توجه به صورت  یده و از طرفیک، لحاظ گردیو به تفک یکل مبلغ قرارداد به حساب کل-4

  . باشدیاستان م يهايشهردار یحقوق کل یاهواز متول ي، شهردارياستاندار يکل امور شهر

خود  يدادها ه قراریشرکت کل. ن مستندات خود را ارائه دهندیموکول شد تا طرف یون به زمانیکمس يان رایدر پا

 يشهردار یو مال يمعاون ادار 2/4/89خ یریال و در تار 2424548952 انه قراردادیمبلغ سال را با ذکر مبلغ ارائه نمود،

ت وزارت یدر نها. عمل آوردشرکت در جلسه دعوت به يبرا يشهر و استاندار ي، شورايندگان دادگستریاز نما

ست و يآن سهم شهردار%  1,5م داشت که اعال بود، گرفته ات بر ارزش افزوده رایمال% 3بهداشت و درمان که 

 77ماده ون یسیکم. (تل گرفیدو فقره چک از شرکت تحو یریال را ط 249350114و  272708884ون مبلغ یسیکم

  )1390اهواز،  يشهردار

  

ن یکارگرفته، بدرا به یمانکارانید مدارس پیساخت جدا یو  يو بازساز يساخت و ساز و نوساز ين اداره برایا 

تا  1/1/82خ یکه از تاریکرده، درحالین عوارض را پرداخت مید ایو مدارس استان خوزستان با يجهت اداره کل نوساز

مشمول ست، ین عوارض محلیامده، و چون ایعمل نبه یباشد اقدامیریال م 750000000که مبلغ آن  30/7/84

 16شهر اهواز و بند  یاسالم يشورا 3/11/83 در 414و با توجه به مصوبه شماره  باشد،یع و عوارض نمیتجمقانون 

ع عوارض و یقانون تجم 5 ماده 1کشور و تبصره  یاسالم يف و انتخابات شوراهایالت، وظایقانون تشک 77و  71ماده 

به شماره  يوان عدالت ادارید یات عمومیه هیوحدت رو ير و تبصره آن و رایقانون اخ یینامه اجرانیآئ 16ماده 

ت اداره کل یبه محکوم يرا 77ماده ون یشده، و درکمس یاهواز محق تلق يشهردار يادعاها 4/8/82 - 283-282

 77ماده ون یسیکم. (و الزم االجراست یقطع ين رایو توسعه مدارس استان خوزستان صادر نموده است و ا ينوساز

  )1390اهواز،  يشهردار

  )6شماره جدول . (دقرارداد دارن یبا دانشگاه علوم پزشک يمانکاریصورت پبهکه. 

   



 

١٧ 
 

  یطرف قرارداد علوم پزشک يها شرکت: 6جدول شماره 

  مبلغ قرارداد  ها شرکتنام   فیرد

  408109156  )سبز يفضا(چند منظوره عام دانش کار  یشرکت تعاون  -1

  275370590  )یپژوهش(چند منظوره عام دانش کار  یشرکت تعاون  -2

  236822531  )یو عمران یفن(چند منظوره عام دانش کار  یشرکت تعاون  -3

  185766752  )یآموزش(چند منظوره عام دانش کار  یشرکت تعاون  -4

  2357121482  )یبانیت پشتیریمد(چند منظوره عام دانش کار  یشرکت تعاون  -5

  125044277  )سبز يفضا(چند منظوره عام دانش کار  یتعاون شرکت  -6

  4800000  بایآسانسور د  -7

  71500000  د صنعت خوزستانیآسانسور سپ  -8

  108000000  د جنوبیک تبریشرکت پ  -9

  144000000  کایشرکت چند منظوره فجر اند  -10

  200542811  شرکت خدمات آفتاب سوزان کارون  -11

  127800000  جنوبا کار یشرکت پو  -12

  38200000  کایشرکت چند منظوره فجر اند  -13

  )1390اهواز، يشهردار 77ماده ون یکمس: ع منب(

  

کاران خود را موظف به پرداخت مانیکه پیده شده، درحالیکش 77ون ماده یها، به کمسن شرکتیاز ا یپرونده بعض  

 کاران را خود کسرکرده و خودشانمانیرا از پ% 2مبلغ  يچون نوسازهم ین عوارض ندانسته، و دانشگاه علوم پزشکیا

  )1390اهواز، 77ماده ون یسیکم. (دنینما پرداخت يبه شهردار د مبلغ رایبا

  

 يبرابر عوارض نوساز 5براخذ  یکند مبنیاهواز را موظف م ي، شهردار15/11/86شهر  يش، شورا/5440مصوبه      

  ...  اهواز به شماره حساب  يپروژه قطار شهر يهانهیفوق الذکر جهت انجام هز يهااز شرکت

  : عبارتند از ها شرکتن یا. ارسال گردد ياستاندار یبا نظارت معاون امور عمران

، فوالد یشرکت صنعت- 4شرکت فوالد خوزستان، - 3، يحفار یشرکت مل- 2، ز جنوبیخمناطق نفت یشرکت مل-1

   .نفت یرفاه یشرکت خدمات-6، یع جانبیشکر و صنایشرکت توسعه ن-5

 77و  71ماده  16شهر اهواز و بند  يجلسه شورا 54از  2گر وجود دارد که طبق مصوبه شماره ید يااما نامه      

ات یمال 1ع عوارض و تبصره یقانون تجم 5ماده  1کشور و تبصره  یاسالم يراف و انتخابات شویالت وظایقانون تشک

را به  ، عوارض خوديقطار شهر يهانهیاز هز ین بخشیها موظف هستند به منظور تامه شرکتیافزوده کل بر ارزش

    :عبارتند ازهااز شرکت یبعض. ندیپرداخت نما يشهردار
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  89- 87از سال  يمشمول عوارض قطار شهر يهاها و دستگاهکتشر: 7شماره جدول 

  و دستگاه ها ها شرکت  فیرد

  نفت یرفاهشرکت خدمات   -1

  نفت و گاز کارون يشرکت بهره بردار  -2

  ع فوالد خوزستانیشرکت صنا  -3

  ز جنوبیشرکت مناطق نفت خ  -4

  شرکت راه آهن جنوب  -5

  رانیفوالد ا یشرکت مل  -6

  يشرکت لوله ساز  -7

  نیشرکت فوالد اکس  -8

  يحفار یشرکت مل  -9

  شرکت آب وبرق  -10

  ت اهوازیشرکت فارس  -11

  شرکت سپنتا  -12

  شرکت مخابرات استان  -13

  خوزستان يشرکت برق منطقه ا  -14

  شرکت آب و فاضالب استان  -15

  دانشکده نفت  -16

  يسازمان جهاد کشاورز  -17

  گاز خوزستان یشرکت مل  -18

  انیشرکت فوالد کاو  -19

  یع جانبیشکر و صنایتوسعه ن  -20

  )1390اهواز،  يشهردار 77ماده ون یدفترکمس: منبع(

ن در خصوص عوارض احداث یر عامل شرکت فوالد اکسیبه مد 29/3/89خ یاهواز در تار يسرپرست شهردار     

  عمل به یاعالم کرده، و چون اقدام 1388ان سال یریال را تا پا 7845229000مبلغ  يقطار شهر

موظف است از  يصورت شهردارنیر ایشود تا به پرداخت آن اقدام کند، در غیروز فرصت داده م 15به مدت  ،امدهین

ون یرکمسیدر مرحله بعد به دب. دیرا معمول نما یها اقدام مقتضيقانون شهردار 77ون ماده یدر کمس 88ق طرح یطر

مبلغ  89ت یلغا 87 يهاسال يرض قطار شهرن بابت عوایشود که شرکت فوالد اکسیفرستاده م يانامه 77ماده 

 77ماده ون ید و لذا ضمن طرح موضوع در کمسیپرداخت نما يد به حساب شهرداریریال را با 13729233250
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/ 29خ یدر تار يان نامهیون به شرکت فوالد اکسیسپس در مرحله بعد کمس. دیج حاصله مطلع نمایت را از نتایریمد

شود که نسبت به پرداخت عوارض و حقوق یروز فرصت داده م 10خ وصول نامه، تا یتارنوشته و در آن از  3/89

نوشته تا  يار شرکت نامهیون به مدیصورت نداده و دوباره کمس یاما باز شرکت پرداخت. دیاقدام نما يشهردار یقانون

النه با در دست داشتن مدارک و عاد يمنظور صدور رابه ینامه کتبیار با معرفینده تام االختیشرکت مذکور با نما

و  یات پرونده و کارشناسیون با توجه به محتوین صورت کمسیر ایهم رساند، در غدر جلسه حضور به یمستندات کاف

ماده ون یسیکم( .است ین شرکت در حال مذاکره و بررسیپرونده ا .خواهد شد يطبق مقررات صدور را یحسابرس

  ) 1390اهواز،  يشهردار 77

. اندمراجعه کرده و عوارض خود را پرداخت نموده يبه شهردار 25و  1،2 يهافینظر گرفتن جدول فوق ردبا در 

 يدر دادگاه منتظر را 11،12چون  ییهافیو مذاکره بوده، و پرونده رد یدر حال بررس 8،9،10،13،14 يهافیرد

  .است یینها

  

، يخاص شهر ر ی، سهامیمیر پا شیسان، دینیچ يهاشرکت يو اعتراض به را ي، راقینه تحقیشیپ یدر بررس     

ت یدر کل صالح. ان شده استیب یات عمومیه يهمراه راان بهیمه پارسین و شرکت ببانک صادرات استان مازندرا

که در  ییها و نهادهاسازمان. ستیت محلیصالحو  )ونیف کمسیوظا( یت ذاتیصالحدر دو نوع،  77ون ماده یکمس

سازمان ثبت و ، یاسالم يمجلس شورا، يوان عدالت اداریعبارتند از؛ د دخالت و نظارت دارند 77ون ماده یکمس

  .باشدیم شهر یاسالم يشوراو  اسناد و امالک

 ،)شیران، شرکت پرکیجنرال، شرکت مادرکت کشت و صنعت شمال، شرکت اش(ها مغازه يباال ينصب تابلوها     

 يمانکاران اداره نوسازیشرکت آرامنده موج، پ(پرداخت کنند، % 2د تا یق مصوبات بامانکاران طبیکه پ یعوارض

شرکت خدمات (ها اهواز از شرکت يو عوارض قطار شهر) یمانکاران دانشگاه علوم پزشکیمدارس استان خوزستان، پ

شرکت راه آهن جنوب، شرکت  ع فوالد خوزستان،ینفت و گاز کارون، شرکت صنا ينفت، شرکت بهره بردار یرفاه

شکر و ی، توسعه نت اهواز، شرکت آب وبرقین، شرکت فارسی، شرکت فوالد اکسيحفار ی، شرکت مليلوله ساز

ها در يچه که مشهود است شهردارآن. کنندیافت میها درياست که شهردار یو عوارضدرآمد ..) .و  یع جانبیصنا

چ یمه خود را پرداخت کند و هیاصال عجله نکرده، و به طرف مقابل خود بارها و بارها فرصت داده، تا جر یدگیرس

 10،یا حقوقی یقیاعم از حق يبه مود يبعد از ابالغ را. شودیون مطرح نمیدر کمس يبدون ابالغ به مود ياپرونده

د و اگر مبلغ پرداخت نشد، پرونده امر به واحد یشود، تا وجه مورد نظر را پرداخت نمایروز فرصت داده م 15 یال

و  یقانون يق اجرایپرداخت نشود از طر یشود، اگر بدهیبه او داده م يد و مجددا اخطارشویاحکام ارجاع م ياجرا

  . گرددیم یو خصوص یدولت يهاق اداره ثبت استان مبادرت به مسدود نمودن حسابیه از طریصدور اجرائ
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ده، ینده خود را دیبودجه سال آ، تا شودیفرصت داده م ها آنبه  ماه 18 ،طبق ماده واحد يباشد بعد از را یاگر دولت-1

و اگر بعد از  ندینما يو طرح دعو ،ت کردهیند شکاتوانیماه م 18ن یو در ا و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند منظور

 ه استینظر قوه قضائر یق ثبت که زیه از طریصدور اجرائتواند نسبت به یم يماه مبلغ پرداخت نشد، شهردار 18

  ».دینمایقدام ما«ا عیهفته سر 2بعد از  يشهردار باشد یاگر خصوص- 2 .دیاقدام نما

  

بوده، که در  یو حقوق یقیمختلف از افراد حق يدست آوردن درآمدهابه يبرا یدنبال راهشه بهیها هميشهردار     

عنوان ارات آن بهیشهرها و اخت یاسالم يت از شوراهاین به حمایمختلف قوان يهاها، بندها و تبصرهماده ن راه ازیا

شه نه تنها در پرداخت به موقع دچار مشکل بوده، یاما هم. شوندیها متوسل ميشهردار ین مرجع و حامیتریعال

-ن اختالفات بهیرفع ا يبرا 77ون ماده یباشند وکمسیها ماتیا فرار از مالیف یدنبال تخفها بهاز آن يبلکه تعداد

ن و یاند و متاسفانه متمولشتر در پرداخت عوارض خود مسئولیم ضعفا بیبدانکه جالب است  .استوجود آمده

ع عادالنه بودجه و روند انتقال یاز مشکالت شهرها عدم توز یکی. کنندیشتر تعلل میه بیین قضیبدهکاران کالن در ا

شور ک. دباشیکشور م يکسان به شهرهاید یتخت، و نبود دیاز امکانات و اعتبار در پا ياریشهرها و تمرکز بسدرآمد 

چون، هلند،  ییم کشورهاینیبیکه میکشورهاست، درحال یات آن کمتر از برخیاست که مال ییما از جمله کشورها

کنند، یات خود را پرداخت میمال يشتریگزاف، باز همه شهروندان با رغبت ب يهااتیبا وجود مال... ، فرانسه وآلمان

ر، روزنامه، یع شی، توزيباسازیها، نظافت شهر، زابانیخها، يکارگل هاپارک آن روز در يرش را فردایرا تاثیز

کشور ما، اعتماد اما متاسفانه در . نندیبیم... ت، بهداشت ویو نقل، امنحمل  يها، شبکهیخدمات يهاسیسرو

د بستر ین هستند که باین مسئولیم و ایباشیها ماتیفرار از مال يبرا یراهدنبال شتر بهیسست داشته و ب یگاهیجا

  .ندیجاد نماین مردم ایاعتماد را در ب

  : ل را برشماردیتوان موارد ذیها ميشهردارامور شبرد روند یو پمردم،  نه اعتمادیزمدر  یطور کلبه

   .خدماتافت یو درات یمالها در پرداخت يها و باور شهرداراتیاز مال یده اصولیاعتماد مردم به فا جذب-1

   . یغاتیتبل يو تابلوها نترنتیا ها،تیها، ساها، روزنامهژه رسانهیواز طرق مختلف بهجذب اعتماد مردم -2

  .نه شدهیهز يزیچه چ يکجا و برادر  که ،کرده پرداخت عوارضعنوان که به یمردم بر مبالغه یتوج- 3 

  . رندیا اقساط قرارگیف و یتخفه پرداخت به موقع کرده تا مورد ق بیتشوم را مرد-4

  .موقع عوارضدر صورت پرداخت به یخوش حساب يز چند درصدیاهداء جوا-5

ها، توسط شرکتها یبده در پرداختفات یتخف یجرائم و برخ يهاها از قانونمردم و درک درست آنه یتوج -6

  .، نهادهایدولت يهاها، ارگانسازمان
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 يو اجرا یبررس ياهیصورت پابه دیها بايعدم اعتماد مردم به شهردار یشناسبیو آس یابیو علت يگریلزوم پ -7

  .ستیو قانون يجد يریگیازمند پیمصوبات ن

  . هايو شهردار ين مودیب به موقع اختالفاتع و رف يادار يع و دور از کاغذ بازیسر یدگیرس-8

منجر به  77ون ماده ین در کمسیرا که عدم حل اختالف طرفیزو متخصص،  یحقوق يد مشاوران و وکالوجو -9

  .باشدیمها تیف اموال و بسته شدن فعالیها و توقنهی، هزیتیری، مدیانضباط يهااستیگرفتن س یشیپ

  .مه گشته استیش جریجرائم سنوات گذشته، بابت عدم پرداخت که منجر به افزا یبخشودگ- 10
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  .ين شهری، قوان1334،ها يشهردارقانون -1

 .د چمران اهوازیا، دانشگاه شهی، گروه جغرافين شهرسازینامه حقوق و قوان، درس1388پور، مسعود، ییصفا-2
 .يوان عدالت ادارید یمعاون قضائ ان،یمه پارسی، ب5/12/87، يدیرش-3
.سوسنگرد يشهردار ،77ون ماده یر کمسیدب ،1389،حسن ،یاحیس-4

  .اهواز يشهردار 77ون ماده ی، دفتر کمسصفحه 157، خالصه شده 1390پرونده آرامنده موج، -5

   .اهواز يشهردار 77ون ماده ی، دفتر کمسصفحه 60خالصه شده  ،1390،مدارس يپرونده اداره نو ساز -6

  .اهواز يشهردار 77ون ماده یصفحه، دفتر کمس 150، خالصه شده 1390، )این(پرونده شرکت اجنرال -7

  .اهواز يشهردار 77ون ماده ی، دفتر کمسصفحه 175، خالصه شده 1390، )یتاچیه(ش یپرونده شرکت پرک-8

 يشهردار 77ون ماده ی، دفتر کمسصفحه 180 خالصه 1390کشت و صنعت شمال، یپرونده شرکت مجتمع کارخانجات روغن نبات-9

  .اهواز

  .اهواز يشهردار 77ون ماده ی، دفتر کمسصفحه 90، خالصه شده 1390،نیپرونده شرکت فوالد اکس-10

  .اهواز يشهردار 77ون ماده یصفحه، دفتر کمس 115خالصه شده  ،1390ران،یپرونده شرکت ماد-11

  .اهواز يشهردار 77ون ماده ی، دفتر کمسصفحه 90الصه شده ، خ1390،موجشرکت آرامنده  يمانکاریپرونده شرکت پ -12
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