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  مصوبهابطال : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ١٠٢٩رأي شماره 
   شوراي اسالمي مسجد سليمان درخصوص وضع عوارض٣١/١/١٣٩٣ـ ٢٣ شماره 

   چاههاي نفت و گاز
  ١  شوراي اسالمي شهر مسجدسليمان  ١٢/١٠/١٣٩٦

 نيروي برق شيروان، هاي توليد اساسنامه شركت) ٣٩(ده ما) ٢(و تبصره ) ٥(اصالح ماده 
  فارس، بيستون سهند، كرمان، خليج

وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادي و   ١/١١/١٣٩٦
  دارايي ـ  سازمان برنامه و بودجه کشور

٨  

   ماده واحده تغييرنام مدرسه عالي شهيد مطهري٢ اصالح و تكميل تبصره
  )٢٤/١/١٣٨٩مصوب ( به دانشگاه شهيد مطهري 

  ٨  مدرسه عالي شهيد مطهري  ١٩/١٠/١٣٩٦

  
  
  
  
  

  ٤/١١/١٣٩٦                                                                     ٩٤/٧١٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  راناي مه رسمي جمهوري اسالميمديرعامل محترم روزنا
  با سالم

 مورخ ١٠٢٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  : با موضوع١٢/١٠/١٣٩٦

 درخصوص  شوراي اسالمي مسجد سليمان٣١/١/١٣٩٣ـ٢٣مصوبه شماره ابطال «
  .گردد ال ميت ارسـي به پيوست درج در روزنامه رسمجه» .ت و گازاههاي نفوارض چوضع ع

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

  ٩٤/٧١٣: کالسه پرونده      ١٠٢٩: شماره دادنامه    ١٢/١٠/١٣٩٦:  دادنامهتاريخ
  .عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسيدگي

  مانيسل مسجد گاز و نفت برداري بهره شرکت :يشاك
 يشورا ٣١/١/١٣٩٣ ـ ٢٣ شماره مصوبه ابطال: خواسته و تيشکا موضوع

       مانيسل مسجد شهر ياسالم
 يدادخواست موجب به مانيسل مسجد گاز و نفت برداري بهره شرکت :کار گردش

 خصوص در مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا ٣١/١/١٣٩٣ ـ ٢٣ شماره مصوبه ابطال

 کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را گاز و نفت يچاهها عوارض وضع
  :که است
 شوراي ٢٣ شماره مصوبه به اعتراض مراتب اعالم ضمن وسيله بدين احتراماً«

 گاز و نفت چاههاي به نسبت عوارض وضع عنوان تحت مسجدسليمان شهر اسالمي
 ليذ شرح به را خود توضيحات و داليل متبوع شركت طرفيت به مسجدسليمان

 توجه با. دارد حضورتان از را مذكور مصوبه ابطال تقاضاي و نموده ورحض به ميتقد
 با مصوبه اين ٢ صفحه نيز و مسجدسليمان شهر اسالمي شوراي مصوبه ٩ سطر به

 مسجدسليمان شهر اسالمي شوراي سوي از شده تعيين عوارض كاربري، عوارض عنوان
 گاز و نفت رداريب بهره شركت تصرف از خارج و موجود غيراراضي بر ناظر را

 مصوبـه ابطال ذيل توضيحات نيز و اساس اين بر كه كرده اعالم مسجدسليمان
 كليه اينكه به توجه با. است تقاضامند قانوني ايرادات و اشكال جهت به را مذكور

 گرديده احداث ايران حفاري ملي شركت توسط مسجدسليمان گاز و نفت چاههاي
 نه مذكور چاههاي حفاري زمان در سجدسليمانم گاز و نفت برداري بهره شركت و

 در و داشته مذكور چاههاي حفاري يا احداث فرآيند در دخالتي نه و داشته وجود
 شركت مالكيت در باشند  ميمسدود و متروكه اكثراً كه چاهها اين هم حاضر حال
. ندارد آنها به نسبت مالكيتي وجه هيچ به متبوع شركت و باشند  ميايران نفت ملي
 نفت برداري بهره شركت به نسبت شهرداري يا شهر اسالمي شوراي دعواي طرح لذا
 يا هرداريـش چنانچه و ندارد قانوني محل است بردار بهره شركت يك صرفاً كه گاز و

 چاههاي به بتـنس عوارض نوع هر اخذ يا وضع درخصوص تصميمي هرـش شوراي
 ملي شركت يا حفاري ملي شركت طرفيت به را خود ادعاي بايد دارند گاز و نفت
  .نمايند مطرح ايران نفت

 ١٣٩٦ماه  م اسفندده شنبهپنج
 

 ٢١٢٥٨ شماره چهارمسال هفتاد و 

)١٠٢٦( 
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 كه است اين شورا مصوبه و شهرداري ادعاي خصوص در ديگر اهميت حائز نكته
 شهري زمين قانون ١٠ ماده اساس بر مسجدسليمان شهرستان شهري حوزه اراضي كليه

 و راه رهادا و سابق شهرسازي و مسكن وزارت مالكيت و تصرف تحت ٢٢/٦/١٣٦٦ مصوب
 اخذ و ساختمان پروانه اعطاء به نسبت نيز شهرداري و است درآمده فعلي شهرسازي

 مورد اراضي اينكه حال. است کرده مبادرت اراضي اين در احداثي اماكن از مربوطه عوارض
 اداره مالكيت و تصرف تحت آنها به نسبت عوارض تعيين جهت شهر شوراي مصوبه نظر
 آن توسط حقوقي و حقيقي اشخاص به آنها واگذاري به نسبت و درآمده شهرسازي و راه

 از بلكه دارد كامل آگاهي و اطالع موضوع اين از تنها نه نيز شهرداري و گرديده اقدام اداره
 برخي در و ساختمان پروانه عوارض اخذ به نسبت و بوده نيز عوايدي داراي رهگذر اين

 مبادرت اراضي اين در احداثي بناهاي از انهسالي عوارض و تراكم طرح مجوز اعطاء موارد
 عوارض اخذ به نسبت هم زمان يك در شهرداري اينكه مرجع آن نظر به حال نموده،
 هيچ كه متبوع شركت به نسبت هم و نمايد اقدام زمين يك در احداثي بناهاي از مختلف
 و دارد نونيقا محمل عمل اين آيا نمايد عوارض دريافت ادعاي ندارد ملك آن در تصرفي

 ندارد وجود كه مييجرا به نسبت شود  ميآيا و نمود مطالبه بار دو را طلب يك شود  ميآيا
  نمود؟ وضع عوارض
 شوراي مصوبه نظر مورد ميجرا كه است روشن كامالً شده ياد توضيحات به عنايت با
 و شهرسازي و راه اداره تصرف تحت آنها همه و نداشته وجود اصالً مسجدسليمان شهر

 ديگر حقوقي و حقيقي اشخاص به آن متعاقب كه گرفته قرار مسجدسليمان شهرداري
 شركت اين اختيار در حداقل يا و ندارد وجود كه چيزي براي نيست شايسته و شده واگذار
  . نمود وضع عوارضي ندارد قرار

 ج تا الفهاي  بند در مشروح مفاد كليه به مرجع آن توجه جلب با و استحضار مزيد
 اجرائي قابليت فاقد كه دانسته قانوني غيررا شهر اسالمي شوراي مصوبه الذكر ذيل شرح به

 نفت ملي شركت اساسنامه قانون جمله از باالدستي) قوانين (اسناد برخالف كه دانسته
 و گرديده صادر اسالمي شوراي توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين و ايران
 با دارد استدعا و داشته اعالم مصوبه اين به نسبت را خود شديد ضاعترا شركت اين لذا

 اين حقه حقوق استيفاء و صيانت و حفظ جهت قانوني ظرفيتهاي همه ازگيري  بهره
 مصوبه ابطال به نسبت  وجسته بهره قانوني غيرمصوبات اجراي اعمال عدم نيز و شركت
 به نسبت عوارض عوض خصوص در مسجدسليمان شهر اسالمي شوراي ٢٣ شماره

  . آوريد عمل به اقدام شركت اين طرفيت به مسجدسليمان گاز و نفت چاههاي
 كه ١٣٥٦ خرداد ٧ مصوب ايران نفت ملي شركت اساسنامه قانون از مواردي« ـ الف
  :»است االجرا الزم قانون عنوان به و بوده نافذ تاكنون
 حفاري شركتهاي سطتو گاز و نفت چاههاي حفاري شد داده توضيح چنانچهـ ١
 متعلقه عوارض هرگونه و باشد  ميايران نفت ملي شركت مالكيت تحت و پذيرفته صورت

 شهر، اسالمي شوراي ادعاي لذا. باشد  ميمزبور يشرکتها متوجه مذکور چاههاي به
  .گردد  ميمطرح مذكور شركتهاي طرفيت به مسجدسليمان شهرداري
 شركت درآمد بر ماليات«: ايران ملي شركت امهاساسن قانون ١٠ ماده اشعار به بناـ ٢

 درآمد بر ماليات مربوطه قانوني مقررات و نرخ براساس آن وابسته و فرعي شركتهاي و
 و شركت از ديگري مطالبه هيچگونه و شد خواهد وصول ويژه سود از نفتي شركتهاي
 طبق آنچه رب زائد و غيره و حقوق و عوارض يا و ماليات عنوان تحت وابسته شركتهاي
 و شركت منافع. بود نخواهد جايز باشد، وصول قابل نفتي شركتهاي از قانوني مقررات

 خواهد كشور مالياتي عمومي مقررات مشمول نفتي غيرفعاليتهاي از آن وابسته شركتهاي
 ارائه قبال در عوارض وضع صراحتاً الذكر قبل اساسنامه قانون ١٠ ماده ١ تبصره. بود

 و نفت چاههاي خصوص در شركت اين كه دانسته مجاز را محلي قاماتم سوي از خدمات
 صرفاً شهرداري صالحيت و است نکرده شهرداري سوي از خدماتي درخواست هرگز گاز

 قانون ١٠ ماده صراحت كه باشد  ميساختمان عوارض و ساختمان پروانه عوارض تعيين
  .باشد  ميضيحتو اين يدؤم خصوص اين در ايران نفت ملي شركت اساسنامه
 مسكوني منازل و اراضي از عوارض دريافت در شهرداري عملكرد به توجه با

  :مسجدسليمان
 بوده مشخص مبناي فاقد اسالمي، شوراي و شهرداري سوي از شده اعالم ميحراـ ١

 بر اينكه ضمن. باشد  مياعالم ميحرا بودن استاندارد از خارج و فني غيربر دال امر اين و
ـ ١٩٥٢/٠٢ نامه موضوع عوارض چنانچه شده ياد ميحرا بودن علمي و نيف اثبات فرض

 نسبت است موظف شهرداري باشد، گرديده طرح قانوني شرايط جميع تحت ٣١/١/١٣٩٣
 ميحرا آن در مجاز غيرسازهاي و ساخت از و نموده اقدام شده ياد ميحرا  تأمينبه

 و ساخت از و ننموده  تأمينرا ميحرا تنها نه يشهردار که آن حال آورد عمل به جلوگيري
 در شده احداث ساختمانهاي به بلكه است نياورده عمل به يريجلوگ مجاز غيريسازها
 و نفت ات تأسيسو گاز و نفت متروكه چاههاي و لوله خطوط روي بر دقيقاً حتي و حريم
 اكمتر طرح قالب در مجوز اعطاء با نقاط بسياري در و نمود صادر ساختمان پروانه گاز

 شهرداري تخلف امر اين كه است گرديده طبقه چند آپارتمانهاي ساخت موجب
 فقد موجب ضمناً و گردد  ميمحسوب نفت شركت حقوق تضييع موجب و مسجدسليمان

  .است نظر مورد مصوبه براي قانوني محل و وجاهت
 فرض بر و باشد كرده طرح قانون مطابق را خود درخواست شهرداري چنانچهـ ٢
 شهرداري كه وجهي نوع هر نفت، شركت از عوارض دريافت جهت شهرداري ادعاي اثبات
 نوع هر و تراكم طرح موضوع و مجوز اعطاء ساختمان، پروانه عوارض عنوان تحت

 ساز و ساخت نفتي ات تأسيسو چاهها لوله، خطوط حريم در كه اشخاصي از ساختمان
 موضوع عوارض مطالبه درخواست قانون به بنا و بوده قانوني غيرداشته دريافتاند  نموده
 از را خود عوارض شهرداري كه چرا باشد  ميوجاهت فاقد ٣١/١/١٣٩٣ـ ١٩٥٢/٠٢ نامه

 طلب يك تواند  نميقانوناً و كرده دريافت شده ياد ميحرا در احداثي ساختمانهاي صاحبان
 شد داده يحتوض اليحه اين مقدمه در چنانچه و نمايد درخواست محل دو از و بار دو را

 و راه اداره مالكيت تحت مصوب شهري زمين  ١٠ ماده به مسجدسليمان شهر اراضي همه
 نسبت اراضي اين در تصرف اعمال با مذكور اداره و درآمده مسجدسليمان شهرسازي

 با موارد همه در شهرداري و نموده اقدام حقوقي و حقيقي اشخاص به آنها واگذاري به
 مبادرت حقوقي و حقيقي اشخاص از مربوطه عوارض كليه ريافتد به نسبت قانون اعمال
 كه گاز و نفت چاههاي حريم عنوان تحتاي  عرصه هيچ حاضر حال در و است ورزيده
 مدفون احداثي ابنيه زير موارد از بسياري در هستند مسدود و متروكه آنها% ٩٠ از بيش

 و اداري مسكوني، ساختمانهاي اآنه متري ٢ تا ١ فاصله در نيز ديگر موارد در و گرديده
 شهري زمين توسط قبالً مصوبه نظر مورد عرصه عمالً و است گرديده احداث تجاري
  .نيست شركت اين اختيار در هرگز و گرديد واگذار اشخاص ديگر به و تصرف

 شهرك و بخش شهر، اسالمي شوراهاي عوارض وصول و وضع نحوه اجرائي نامه آيين
 شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف ،تشكيالت قانون موضوع
  : ١٣٧٥  مصوب
 مصوبه ١٠ سطر در شهر اسالمي شوراي توضيح نيز و الذكر فوق نامه آيين راساسب
 اعالم آن اقتصادي ارزش و نفت توليد بر ناظر را شده تصويب عوارض كه نظر مورد
  .است كرده

 اسالمي شوراي و شهرداري الذكر، قبل ماده بصرهت باالخص و ٢ ماده به مستنداًـ ١
 فاقد نفتي ات تأسيسو نفت به نسبت عوارض وضع درخصوص مسجدسليمان شهر

  .باشند  ميصالحيت
 شوراي و شهرداري گردد  ميمتذكر نيز نامه آيين اين ٣ ماده به استناد درـ ٢
 و بوده ناماك به نسبت عوارض وضع خصوص در صالحيت داراي صرفاً شهر اسالمي

 لوله خطوط يا و گاز و نفت چاههاي ات، تأسيسبه نسبت تواند  نميرا عوارضي نوع هيچ
  .نمايد وضع آن

 توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين  ٨ ماده صراحت به توجهاًـ ٣
 مراجع صالحيت خصوص در ١٣٧٨ ماه مهر ٧ مصوب شهر اسالمي شوراهاي
 واضح نامه آيين همان ٢ ماده تبصره مشمولين استثناء و رضعوا موضوع به كننده رسيدگي

 وجاهت، فاقد: اوالً مسجدسليمان شهر اسالمي شوراي توسط شده تعيين عوارض است
 ارجاع به توجهاً. باشد  ميشهرداريها قانون ٧٧ ماده كميسيون موضوع از خارج: ثانياً

  .٧٧ ماده كميسيون به موضوع
 توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٠ ماده متن از چنانکهـ ٤
 وضع جهت شهر شوراي اختيارات وجود تعيين با كه آنجا آيد برمي .. و اسالمي شوراهاي
 اين ٢ ماده تبصره موضوع... « است داشته اشعار عوارض وضع جهت شهر شوراي عوارض
 كه» .باشد  ميبطذير شهرك و بخش شهر، اسالمي شوراي عهده به باشند  نمينامه آيين
 اجرايي نامه آيين ٢ ماده تبصره شمول و الذكر قبل ماده آخر بخش مخالف مفهوم به توجهاً
 نسبت مسجدسليمان شهر اسالمي شوراي صالحيت فاقد لذا نفت شركت به نسبت مذكور

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


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ١٠/١٢/١٣٩٦       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٢٥٨شماره 

 ٢٣ شماره مصوبه تحت ٣١/١/١٣٩٣ـ ١٩٥٢/٠٢ شماره نامه موضوع عوارض وضع به
  .است مسلم و محرز سجدسليمانم شهر اسالمي شوراي
 در نظر اظهار يا وضع صالحيت كه مذكور ماده تبصره و ١١ ماده به عنايت با ـ ٥
 و داده قرار تبصره اين در برشمرده اعضاء از متشكل كميته اختيار در را عوارض خصوص
 عرضه براي توليدات به نسبت عوارض وضع خصوص در صالحيت فاقد را اسالمي شوراي

 توسط شده وضع عوارض كه گردد  ميروشن است نموده اعالم صادرات و نقاط رساي در
 ديگر فعاليت و اختيارات حوزه بـه ورود شورا آن اقدام و غيرقانوني شهر اسالمي شوراي
 نيز و آن اجراي قابليت عدم و مصوبه بطالن موجب امر اين كه است بوده قانوني مراجع
  .باشد  ميمذكور مصوبه موضوع ضعوار وصول در شهرداري صالحيت عدم

 اسالمي شوراي توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٢ ماده ـ ٦
 شهرداري توسط آن وصول عوارض، نمودن اجرايي و وضع قانوني تشريفات بيان با و شهر
 و صالحيت عدم عليرغم شهرداري آن درخواست مورد عوارض ظاهراً كه نموده بيان را

 و وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٢ ماده موضوع تشريفات جري فاقد الذكر لقب موارد
  . باشد  مينيز عوارض وصول

 و شهرداري از غيرمراجعي صالحيت در ماده اين موضوع عوارض  گردد  ميمتذكر
 وضع نحوه جرايي نامه آيين ١١ ماده و ٢ ماده تبصره صراحت به است شهر اسالمي شوراي

 اسالمي شوراهاي: اجرايي نامه آيين ١٢ ماده ... اسالمي شوراهاي توسط عوارض وصول و
 همراه به تصويب تاريخ از هفته يك ظرف را عوارض به مربوط مصوبات ازاي  نسخه مكلفند

 ارسال محل استانداران به كشور وزارت به ارسال جهت آن توجيهي گزارش و مستندات
 مصوبه مصوباتي چنين وصول از پس فتهه دو ظرف حداكثر مكلفند استانداريها. نمايند
 عوارض از فهرستي همچنين و خود كارشناسي نظارت همراه به را آن ضمايم و شورا
 موضوع (مربوط شهرك يا و بخش شهر، محدوده در وصول قابل و شده وضع محلي
 چنانچه. نمايند ارسال كشور وزارت به) نامه آيين اين از ماده همان) ١ (تبصره و) ٣(ماده

 توسط لغو يا ايراد مورد كشور وزارت به وصول تاريخ از ماه يك مدت در مزبور مصوبات
 جرايد وها  روزنامه در درج طريق از را مصوبه مكلفند شوراها نشد، واقع كشور وزير

 كه ديگري طريق هر يا و اعالميه انتشار طريق از يا كثيراالنتشارهاي  روزنامه يا محلي
 قابل اعالن تاريخ از مربوط عوارض. برسانند عموم آگاهي به د،دار عمومي اعالن جنبه
  .است وصول

 شهردار يـدرخواست وارضـع وضع در يمانـسل جدـمس اسالمي وراهايـشـ ٧
 ماده تبصره و »ر«بند خصوصاً و ش ذ، د، ح، چ، ج، ب، الف، بندهاي رعايت وجه هيچ به
 تيصالح فقد چند هر. است ننموده ار عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٤
 زين و قبل حاتيتوض اساس بر ٣١/١/١٣٩٣ـ ١٩٥٢/٠٢ نامه موضوع عوارض وضع در شورا

  .است روشن الذکر قبل نامه آيين ١٤ ماده »ر «بند به مستنداً
 روشن نيز عوارض وضع نحوه اجرايي نامه آيين ١٤ ماده تبصره به مقام آن توجه ـ ٨

 ياد تبصره با مناسبتي هيچ شهر اسالمي شوراي توسط شده وضع ضعوار ميزان سازد مي
  .»قبلي ايرادات همه از نظر صرف «ندارد قانوني مبناي و نداشته شده

 وضع نحوه اجرايي نامه آيين ضميمه جداول به اداري عدالت ديوان توجه جلب باـ ٩
 ١١ ادهم موضوع محلي غيرعوارض فهرست «عنوان تحت اسالمي شوراي توسط عوارض
 تحت آن عوارض وصول نحوه و نفتي مواد نام ذكر با جدول اين ٢١ كد خصوصاً »نامه آيين

 مصوبه و ١٣٤٤ سال ٢٢٩٤٦ شماره و ١٣٢٣ سال ١٣٢٣ شماره وزيران هيأت مصوبه
 صالحيت فقدان در ديگري دليل جمهوري رياست ١١/١/١٣٧٧ ـ م/ ٧٧ـ ١٠٢ شماره
 حضور به را شورا آن ٢٣ شماره مصوبه ضوعمو عوارض وضع در شهر اسالمي شوراي
  .دارد  مياعالم

 ابطال موضوع به رسيدگي ضمن دارد تقاضا اداري عدالت ديوان حضور از پايان در
 از ايشان خروج و نهادها و دوايرگذاري  بدعت از مسجدسليمان شهر اسالمي شوراي مصوبه
 اجراييهاي  نامه آيين و نينقوا به توجه بدون منافع حصول جهت قانوني اختيارات حوزه

 جلوگيري عالي مراجع و ينودوا به ارجاعات افزايش و المال بيت به هزينه تحميل متعاقباً
  ».آيد عمل به

 اعالم ٢٠/٧/١٣٩٤ ـ ق ح ا/٩٤/٧١٣ يليتکم حهيال موجب به يشاک متعاقباً
  :که است کرده

 برداري بهره رکتش يحقوق ندهينما پور يحاج محتشم ريام نجانبيا احتراماً،«
 شهر ياسالم يشورا هيعل شرکت نيا يدعو به عطف مانيسل مسجد گاز و نفت

 شرح به مشروحاً ٤/١١/١٣٩٢ ـ ٢٣ جلسه مصوبه ابطال خواسته به مانيسل مسجد
 فاتيتشر و مصوبه نيا فاحش تناقضات به توجهاً يميتقد دادخواست در مندرج
 يمل شرکت اساسنامه قانون جمله من يدستباال اسناد و نيقوان با آن ياجرا و بيتصو
 بخش شهر، ياسالم يشورا توسط عوارض وصول نحوه يياجرا نامه آيين و رانيا نفت

 و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون موضوع شهرک و
 يقانون غيرصيتشخ مضافاً و ٧/٧/١٣٧٨ مصوب ـ ١٣٧٥ مصوب شهرداران انتخاب
 از حفاظت يشورا ١٤/١١/١٣٩٣ مورخ جلسه مصوبات موجب به همصوب آن بودن
 خوزستان استان کل يدادگستر المال تيب حقوق حفظ و يعيطب منابع و يمل ياراض

 اکثر ديرس عرض به زين يميتقد دادخواست در که چه آن موجب به نيهمچن و
 توسط ضاعترا مورد مصوبه در نظر مورد گاز و نفت چاه ات تأسيسخود يحت و ميحرا

 تماماً ادارات آن به محوله يقانون اراتياخت موجب به يشهرساز و راه اداره و يشهردار
 ميحرا از عمالً که ينحو به شده تيمالک نقل و واگذار يحقوق و يقيحق اشخاص به

 مردم ساز و ساخت مورد تماماً و نمانده يباق ياراض شهر ياسالم يشورا يادعا مورد
 مستحدثات آن ريز در اکثراً زين چاهها يميقد ات تأسيسو گرفته قرار شهرستان

 يجا ندارد يخارج وجود عمل در که يميحرا عوارض مطالبه حال! (اند شده مدفون
 که بوده محرز اعتراض مورد مصوبه بودن موجه غيرو يقانون غيرلذا!) دارد تعجب
 مذکور ينرقانويغ مصوبه ابطال بر حکم صدور و يدگيرس جهت الزم دستورات صدور

   ».باشد  مييمستدع محضرتان از را
 شماره حهيال موجب به مانيسل مسجد گاز و نفت برداري بهره شرکت رعامليمد
  :که است کرده اعالم ٢٩/٥/١٣٩٦ ـ ٢٩٦٠٣
   يادار عدالت  وانيد عمومي هيأت محترم استير«

 شهر ياسالم يشورا ٢٣ شماره مصوبه ابطال ٩٤/٧١٣ شماره پرونده: موضوع
  مانيسجدسلم

  سالم ياهدا با
 يشورا هيعل شرکت نيا تيشکا موضوع با الذکر فوق شماره پرونده به عطف احتراماً،

 در ٤/١١/١٣٩٢ ـ ٢٣ شماره مصوبه ابطال خواسته به مانيمسجدسل شهر ياسالم
 شهر ياسالم يشورا:  رساند  مياستحضار به گاز و نفت يچاهها عوارض وضع خصوص
  :شرح به عوارض مورد ٥ وضع به مبادرت فوق شماره مصوبه موجب به مانيمسجدسل
  الير ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ معادل چاه حلقه هر يازا به نفت يچاهها وارضعـ ١
   شهر ميحر و محدوده در واقع ياراض و معابر از نفتهاي  لوله عبور عوارضـ ٢
 سبز يفضا باغات در موجود ينفت مخازن و ساختمانها و ات تأسيس:تراکم عوارضـ ٣

  ) يشهر جامع طرح ضوابط طبق (باشد مترمربع ١٥٠ بر مازاد آنها مساحت که
  تهايوني و مخازن ات، تأسيس:رهيپذ عوارضـ ٤
 شهر سطح در يعيوس ياراض مصوب جامع طرح مطابق: يکاربر رييتغ عوارض ـ ٥
 آنها يکاربر رييتغ به نسبت يقانون مراحل يط بدون نفت شرکت توسط ... دارد وجود
  .است شده اقدام

 حيلوا ت،يشکا شرح به مشروحاً و بوده شرکت نيا اعتراض مورد تماماً که
 با ريمغا آنها وست،يپ مستندات به مستنداً و يميتقد حهيال نيا و پرونده در موجود

 و ادله بدواً لذا باشند  ميواضع تيصالح حدود از خارج و موضوعه مقررات و نيقوان
 مورد پنج هر و اعتراض مورد مصوبه بر مترتب که دعاا نيا مثبت يقانون مواد

 عوارضات از کدام هر به ليتفص به سپس و اعالم حضورتان را باشد  ميعوارض
 مستندات همراه به يحقوق ،يفن ليدال و پرداخته هم از منفک صورت به مذکور
 و اعالم حضورتان را عوارضات آن بودن مردود و بالوجه اثبات جهت در مربوطه

  .دينما  ميميقدت
 شهر ياسالم يشورا تيصالح از خارج و يقانون غيرمثبت يقانون مواد و ادله: نخست

 مصوبات کشور ياساس قانون ٥٥ و ١٠٥ اصول استناد به: اعتراض مورد مصوبه بودن
  !باشد کشور موضوعه خالف بر تواند  نميشوراها
 وضع نحوه يياجرا نامه آيين با اعتراض مورد مصوبه موضوع عوارض وضع رتيمغاـ ١

 الت،يتشک قانون موضوع شهرک و بخش شهر، ياسالم يشوراها توسط عوارض وصول و
 يشورا حيتصر به توجهاً شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا

 بر ناظر را شده بيتصو عوارض که مذکور مصوبه ١٠ سطر در مانيمسجدسل شهر ياسالم
  .داند  مييجهان يبازارها در آن ياقتصاد زشار و نفت ديتول
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 شهر ياسالم يشورا و يشهردار ماده، همان تبصره و ٢ ماده استناد بهـ ١ـ١
 فاقد ينفت اماکن و ات تأسيسو نفت به  نسبت عوارض وضع خصوص در مانيمسجدسل

  .باشد  ميتيصالح
 و ١١ ماده تبصره ١١ ،١٠ ، ٨ مواد با رتيمغا در نيهمچن عوارض نيا وضعـ ١ـ ٢

 ١٤ ماده ر ش، ذ، د، ح، چ، ج، ب، الف، يبندها با تضاد در و ١٢ ماده فاتيتشر يجر فاقد
  .باشد  مينامه آيين همان

 عوارض فهرست« عنوان تحت مذکور يياجرا نامه آيين مهيضم جدول براساسـ ١ـ٣
 وصول نحوه و ينفت مواد نام ذکر با جدول آن ٢١ کد خصوصاً» ١١ ماده موضوع يمحلغير
 سال ٢٢٩٤٦ شماره مصوبه و ١٣٢٣ سال ١٣٢٣ شماره وزيران هيأت مصوبه تحت آن

 فقدان بر يگريد ليدل يجمهور استير ١١/١/١٣٧٧ـ ٧٧ـ ١٠٢ مصوبه و ١٣٤٤
  .باشد  مي٢٣ شماره مصوبه موضوع عوارض وضع به شورا آن تيصالح

 نفت يمل تشرک اساسنامه قانون با شده وضع عوارض و مصوبه مفاد رتيمغاـ ٢
  :رانيا

 اتيمال ١٣٥٦ مصوب رانيا نفت يمل شرکت اساسنامه قانون ١٠ ماده براساسـ ٢ـ١
 مربوط يقانون مقررات و نرخ براساس آن وابسته و يفرع يشرکتها و شرکت درآمد بر
 گونه چيه و شد خواهد وصول ژهيو سود از ينفت يشرکتها درآمد بر اتيمال به

 و حقوق و عوارض اي و اتيمال عنوان تحت وابسته يتهاشرک و شرکت ازگيري  مطالبه
 زيجا باشد، وصول قابل ينفت يشرکتها از يقانون مقررات طبق آنچه بر زائد رهيغ

  .نخواهدبود
 ارائه قبال در عوارض وضع صراحتاً مذکور اساسنامه قانون ١٠ ماده ١ تبصرهـ ٢ـ٢
 گاز و نفت يچاهها وصخص در شرکت نيا که دانسته يمحل مقامات يسو از خدمات
 صرفاً يشهردار تيصالح و است ننموده يشهردار يسو از يخدمات درخواست هرگز

  .است موضوع نيا ديؤم مذکور ماده صراحت که باشد  ميساختمان پروانه عوارض نييتع
  : افزوده ارزش بر اتيمال قانون با شورا شده وضع عوارض و مصوبه مفاد رتيمغاـ ٣
 گونه هر يبرقرار که دارد  مياشعار افزوده ارزش بر اتيمال نقانو ٥٠ مادهـ ٣ـ١
 خدمات ارائه نيهمچن و يديتول و يواردات يکاالها انواع يبرا وجوه ريسا و عوارض

 يبرقرار نيهمچن است شده نيمع آنها عوارض و اتيمال فيتکل قانون نيا در که
 مشارکت، اوراق سود شرکتها، سهام سود ات،يمال محاسبه ماخذ يدرآمدها به عوارض

 يبانک غيرياعتبار ات مؤسسو بانکها نزد اشخاص يمال اتيعمل ريسا وگذاري  سپرده سود
  .باشد  ميممنوع مراجع ريسا و ياسالم يشوراها توسط مجاز،

 قانون، نيا شدن االجرا الزم خيتار از دارد  ميمقرر زين قانون همان ٥٢ مادهـ ٣ـ٢
 يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم رنامهب قانون از يمواد اصالح قانون
 کاال، دکنندگانيتول از وجوه ريسا و عوارض وصول و يبرقرار يچگونگ و رانيا ياسالم
 ريسا و آن يبعد هياصالح و ١٣٨١ سال مصوب يواردات يکاالها و خدماتدهندگان  ارائه
 و ميرمستقيغ اتيمال ونهگ هر افتيدر به مربوط ر،يمغا عام و خاص مقررات و نيقوان

 گونه هر افتيدر و يبرقرار و دهيگرد لغو خدمات ارائه و کاالها ديتول و واردات بر عوارض
دهندگان  ارائه و کاالها واردکنندگان و دکنندگانيتول از گريد عوارض و ميرمستقيغ اتيمال

  .باشد  ميممنوع خدمات
 نييتع آنها عوارض و اتيمال فيتکل که ييشرکتها از تيشکا مورد عوارض اخذ لذا

 شهرها ياسالم يشورا مذکور قانون ٥٠ ماده به تيعنا با و باشد  نمييقانون است شده
 نييتع افزوده ارزش بر اتيمال از هايشهردار سهم نيهمچن. ندارند را عوارض وضع حق
 ٣٩ماده موجب به و ابدي  ميشيافزا سال هر مربوطه مقررات به توجه با هيسهم نيا و شده
 عوارض از هايشهردار هيسهم است موظف کشور ياتيمال امور سازمان رالذکرياخ قانون
 شهرها ياسالم يشوراها و هايشهردار نيبنابرا. دينما زيوار هايشهردار حساب به را يوصول
 از آنها وصول به نسبت و وضع مزبور يقانون نيمواز خالف بر يگريد عوارض توانند نمي
  .ندينما اقدام  هايشهردار قانون ٧٧ ماده ونيسيکم قيطر

 قانون و يمدن قانون با شده وضع عوارض و اعتراض مورد مصوبه رتيمغاـ ٤
  :ها يشهردار
 نسبت قانون و است هيآت به نسبت قانون اثر «يمدن قانون ٤ ماده براساسـ ٤ـ١

 يحال در مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا مهم نيا رغميعل» ندارد اثر خود ماقبل به
 ات تأسيسچاهها، يبرا چندگانه عوارضات وضع و اعتراض مورد مصوبه بيتصو به مبادرت

 نيب يزمان فاصله در مستحدثات نيا کهاند  نموده مانيمسجدسل در نفت صنعت اماکن و

 ديمستحضر که گونه همان واند  شده احداث شهر محدوده در يشمس ١٣٣٠ تا ١٢٩٠ سال
 کاهش و کشور از هايسيانگل گسترده اخراج و نفت عتصن شدن يمل قانون بيتصو يپ در

 آنها از گانگانيب گسترده برداري بهره و استخراج يدرپ گاز و نفت منابع ريذخا ريچشمگ
 و ساخت شيافزا جهت يليدل تبع به و ديگرد متروکه و مسدود گاز و نفت يچاهها عمده
 است نداشته وجود نفت صنعت يبرا شهرستان يکنون محدوده در ات تأسيسو اماکن ساز
 يحال در شهر ياسالم يشورا گردد  ميمالحظه اعتراض مورد متن در نظر امعان با که

 و دينما  ميمطالبه نفت صنعت يچاهها و ات تأسيساماکن، از را خود نظر مد عوارضات
 جامع طرح ضوابط با آنها استقرار و احداث تيوضع رتيمغا را خود مطالبه اساس

 شيپ قرن کي حدود ادعا مورد ات تأسيسو اماکن تنها نه که است کرده راستوا شهرستان
 گرفتند قرار برداري بهره مورد و احداث مانيمسجدسل شهر جامع طرح ضوابط ميتنظ از

  !اند شده احداث مانيمسجدسل يشهرها  تأسيساز قبل  سال ده بلکه
 عيجم به ظرنا يشهردار قانون ١٠٠ ماده ديدار استحضار که گونه همانـ ٤ـ٢
 که ييساختمانها ماده همان ٩ و ٦ ،٨ تبصره صراحت به و باشد  مييساختمان تخلفات

 آن ١ تبصره باالخص ١٠٠ ماده شمول ازاند  شده احداث شهر  جامع نقشه بيتصو از قبل
 يتمام ديرس عرض به حهيال نيا ٤ـ ١ بند در که گونه همان و باشند  ميخارج ماده

 مانيمسجدسل شدن يکنون محدوده در واقع نفت صنعت اتتأسيس و چاهها ساختمانها،
 برداري بهره مورد و احداث مانيمسجدسل يشهردار  تأسيسو جامع طرح بيتصو از شيپ

 ١٠٠ ماده در مندرج ضوابط وي مدن قانون ٤ ماده صراحت به تيعنا با لذا گرفته قرار
  .باشد مي محرز کامالً موضوعه نيقوان آن با اعتراض مورد مصوبه رتيمغا هايشهردار قانون

 و توسعه سوم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون با اعتراض مورد مصوبه رتيمغا ـ ٥
  .ياسالم يشورا انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون

 ياجتماع ،ياقتصاد توسعه سوم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون بيتصو با ـ ٥ـ ١
 وجوه هرگونه افتيدر و يبرقرار ١٣٨٢ سال يابتدا از ران،يا ياسالم يجمهور يفرهنگ و
 عيتجم به موسوم قانون موجب به ... و يمحل ،يمل از اعم عوارض و اتيمال جمله از

 و يبرقرار اجازه اي و ارياخت ،يبرقرار بر ناظر مقررات هيکل و رديپذ  ميصورت عوارض
 لغو ١٣٨٢ سال يابتدا از مزبور، هماد رياخ قسمت در مندرج مواد استناد به وجوه افتيدر

 قانون با آن تيحاکم و شده ادي قانون اطالق و تيعموم به توجه با لذا. است شده
 قانون از ييقسمتها نسخ و کشور ياسالم يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک
 اصالح قانون ٥ ماده ١ تبصره به صرفاً ياسالم يشوراها اراتياخت جهينت در رالذکر،ياخ

 يشوراها توسط عوارض نوع هر وضع و شود  ميمحدود سوم برنامه قانون از يمواد
 عدالت وانيد عمومي هيأت يرأ استناد به مذکور قانون ٥ ماده ١ تبصره به صرفاً ياسالم
  .باشد  ميشورا اراتياخت از خارج و قانون خالف ٩/٩/١٣٨٢ ـ ٣٦١ شماره به يادار

 يشوراها انتخابات و فيوظا الت،يتشک نونقا ٧١ ماده ١٦ بند براساس ـ ٥ـ ٢
 مصوبه بيتصو در مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا مستند که ١٣٧٥ مصوب ياسالم
 در به منوط را شهر عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو است گرفته قرار اعتراض مورد
    مالحظه و است نموده کشور وزارت يسو از دولت يابالغ يعموم استيس گرفتن نظر
  .است نگرفته قرار نظر مد انه متأسفشورا آن توسط مهم نيا که گردد مي

 شهر ياسالم يشورا مزبور قانون) ٢٧/٨/١٣٨٦ ياصالح (٧٧ ماده اساس بر ـ ٥ـ ٣
 دينما اقدام وزيران هيأت مصوب نامه آيين طبق است مکلف عوارض هرگونه وضع منظور به
  .باشد  مييقانون صراحت نيا خالف بر اعتراض مورد مصوبه زين ثيح نيا از که

 عوارض از کدام هر وضع بودن بالوجه و يرقانونيغ مثبت يحقوق/ يفن ليدال: دوم
  :اعتراض مورد مصوبه موضوع
 گردد  ميمحرز اعتراض مورد مصوبه در نظر امعان با: نفت يچاهها عوارضـ ١
 شهرستان بر نفت تيمالک رشيپذ ضمن مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا

 وجـود رينظ يياستداللها با انهيخاورم و رانيا زيخ نفت شهر نياول عنوان به مانيمسجدسل
 يدارا ياراض يرو بر چاهها ات تأسيساستقرار و مذکور يچاهها يطـيمح ستيز عوارض
 تـالش و ... و يکشاورز ياراضـ ،يشهـر زاتيتجه سبز، يفضـا ليقب از يعموم يکاربر

 جهت در مناسب حقوق اخذ در مناسب دستورالعمل فقدان و يآلودگ رفـع در يشهـردار
 الير ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠ مبلغ معادل عوارض وضع به مبادرت حاصله يهايآلودگ رفع
 در مشروح يقانون ادله بر مضاف ليذ ليدال بر بنا که است نموده چاه حلقه هر بابت

 و رد به محکوم و متعدد راداتيا يدارا يحقوق و يفن لحاظ از حهيال نيا نخست قسمت
  .باشد  ميابطال
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 ديرس عرض به حهيال نيا نخست قسمت ٤ـ١ بند در که گونه همانـ ١ـ١
 وقت پادشاه يسو از يدارس ازنامهيامت موجب به که سيانگل و رانيا نفت وميکنسرس
) يشمس ١٢٨٧ (يالديم ١٩٠٨ سال در ديگرد موفق) قاجار شاه نيمظفرالد (کشور

 و رانيا نفت چاه نياول احداث و نفت کشف به مبادرت مدهآ عمل به يحفار يپ در
 اقدام وميکنسرس آن گريد متعدد گاز و نفت يچاهها فـکش يپ در دينما انهيخاورم

 و ياريبخت نيخوان از مانيمسجدسل شهرستان يکنون محدوده تملک و يداريخر به
 ديمز و دندنمو يصنعت ات تأسيسو يرفاه اماکن ريسا و لوله خطوط چاهها، احداث

 حفر از شيپ و نداشت يخارج وجود مانيمسجدسل نام به يشهر زمان آن تا استحضار
هاي  دره و کوهسار از يبکر عتيطب را مانيمسجدسل يکنون محدوده نفت چاه نينخست
 در سال سرد فصول در ياريبخت دامدار ريعشا از يبخش تنها که داد  ميليتشک يقيعم
 کل ثبت قانون بيتصو يدرپ تينها در لذا. دنديگز  مييسکن موقتاً آن ينواح يبرخ

 بخش از کي قطعه در واقع ياصل کي شماره يثبت سند يط شهرستان يکنون محدوده
 يس و هشتصد و هکتار پنج و هفتاد و کصدي و هزار هفت مساحت به مانيمسجدسل کي
 نفت يمل کتشر (هياول استخراجات شرکت يقانون و يثبت تيمالک در هکتار هزارم شش و
 شرکت تيمالک مستند و اعتبار واجد زين اکنون هم مزبور سند و گرفت قرار) يکنون رانيا
 مانيمسجدسل شهرستان  محدوده در خود ات تأسيسو اماکن ،ياراض بر رانيا نفت يمل
  تأسيسخيتار ديرس عرض به که گونه همان که ستيحال در موارد نيا يتمام و باشد مي

  !باشد مي يشمس ١٣٨٨ سال مانيمسجدسل يشهردار
 نيب مانيمسجدسل شهرستان يکنون محدوده در گاز و نفت يچاهها اکثرـ ١ـ٢
 نفت يمل شرکت سپس و مزبور وميکنسرس توسط يشمس ١٣٣٠ يال ١٢٨٧ يسالها

 که ستيحال در نيا واند  دهيگرد متروکه تينها در و برداري بهره مورد ،يحفار رانيا
 و اساسنامه براساس که »مانيمسجدسل گاز و نفت برداري هبهر شرکت وعتبم شرکت«

 و احداث در ينقش چيه ديگرد  تأسيسيشمس ١٣٧٧ سال در خود  تأسيسيآگه
 مصوبه بر وارد يقانون راداتيا عيجم بر عالوه لذا نداشته مذکور يچاهها در برداري بهره
 شرکت از آن مطالبه و مذکور يچاهها بر عوارض وضع که گردد  ميمالحظه اعتراض مورد
  .باشد  مييقانون وجاهت فاقد و مردود کامالً متبوع

 شرکت عيوس برداري بهره يدرپ ديرس عرض به فوق بند در که گونه همانـ ١ـ٣
 چاه آن عمده نظر مورد يچاهها از نفت صنعت شدن يمل از شيپ تا سيانگل ـ رانيا نفت
 مرور به شدن متروکه يدرپ و دنديگرد متروکه اصطالحاً و مسدود ١٣٣٠ سال از شيپ تا

 و صنعت آن شدن يمل رينظ نفت صنعت بر موثر متعدد ياسيس تحوالت يدرپ و زمان
 عوامل نظارت کاهش و مانيمسجدسل يشهردار  تأسيس،١٣٥٧ سال ياسالم انقالب

 و راه اداره و يشهردار توسط آن ميحر و نفت متروکه يچاهها عمده شرکت صالحيذ
 آن ميحرا و چاهها ازاي  عمده بخش و گرفت قرار ساز و ساخت و تصرف دمور يشهرساز

 همان توسط يشهر نيزم قانون ١٠ ماده و ثبت  قانون ١٤٨ و ١٤٧ مواد استناد به زين
 وجود مزبور يچاهها اکثر از ياثر چيه اکنون که ينحو به ديگرد واگذار مردم به ادارات
 که گاز و نفت يچاهها آن از يتعداد ريتصو وستيپ به راستا نيهم در که است نداشته
  مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا توسط شرکت نيا اعتراض مورد عوارض وضع مستند

  .دينما  ميارسال حضورتان را گرفته قرار
 نيا از مانيمسجدسل يشهردار نکهيا و موضوع نيا از شورا اطالع رغميعل حال

 از انهيسال عوارض و تراکم طرح مجوز يااعط ساختمان، پروانه عوارض اخذ با رهگذر
 نکهيا حقوقدانان و مرجع آن نظر به گردد  ميمنتفع مکرراً ياراض نيا در ياحداث يبناها

 کي در ياحداث يبناها از مختلف عوارض اخذ به نسبت هم زمان کي در يشهردار
 و ادعا ندارد ملک آن در يتصرف چيه که متبوع شرکت به نسبت هم و دينما اقدام نيزم

 بار دو را طلب کي شود   ميايآ و دارد يقانون محمل عمل نيا ايآ دينما عوارض مطالبه
 ندارند يخارج وجود عمالً که يميحرا و چاهها به نسبت توان  ميايآ و نموده مطالبه
   نمود؟ وضع عوارض
  : شهر ميحر و محدوده در واقع ياراض و معابر از نفتهاي  لوله عبور عوارضـ ٢
 نامه تيشکا و يميتقد حيلوا در مطروحه راداتيا و اتيدفاع عمده متعاقبـ ٢ـ١
 تيقابل که حهيال نيا دوم قسمت ٣ـ١ و ٢ـ١ و ١ـ١ و ١ بند باالخص پرونده در موجود
 يچاهها نکهيا به توجهاً برساند عرض به ديبا  ميدارند زين بحث مورد عوارض نيا به يتسر
 گاز و نفت ديتول گونه هر فاقد و متروکه عمدتاً مانيمسجدسل شهرستان محدوده در واقع

 اشخاص ريسا اماکن و يشهردار آسفالت و مصالح ازاي  عمده حجم ريز عمالً و هستند

 لوله خطوط عبور و احداث به ياجياحت چيه نفت صنعتاند  شده مدفون يحقوق و يقيحق
 شهرستان نيا دهمحدو در نفت لوله خط چيه عمالً و نداشته يشهر محدوده سطح در

 و امر نيا اثبات جهتاي  ادله چيه شهرستان ياسالم يشورا و يشهردار و ندارد وجود
 لوله خطوط استحضار ديمز و نداشته دي در يشهر محدوده در لوله خطوط وجود احراز
 يديتول  يچاهها به متصل و شهرستان محدوده از خارج عمدتاً صنعت گاز و نفت يانيشر
  .باشند  ميگاز و  نفت

 آراء ـهيرو ديدار استحضار کـه گونه همان الذکر فوق مطروحـه راديا بـر عالوهـ ٢ـ٢
 مطالبه در شهر ياسالم يشوراها مصوبات جمله من مشابه موارد در وانيد عمومي هيأت
 داللت مصوبات آن ابطال بر تماماً فاضالب و آب لوله خطوط و برق خطوط العرض حق
 و ٢٦/١/١٣٩٦ ـ ١٣٥٥ شماره آراء به را يگرام سروران شما نظر راستا نيهم در که دارد

  .دينما  ميجلب يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ١٥٢٧ يال ١٥٠١ شمارههاي  دادنامه
  :تراکم عوارضـ ٣

 شهر جامع طرح ضوابط استناد به مانيمسجدسل شهرستان ياسالم يشورا
 و اماکن استقرار جهت مجاز يابن ريز مترمربع ١٥٠ گرفتن نظر در با  مانيمسجدسل
 وصول مشمول را تراکم آن مازاد سبز يفضا و باغات ،يکشاورز ياراض در اتتأسيس
 ادله رادات،يا عيجم بر مضاف که ستيحال در نيا و است کرده نييتع تراکم مازاد عوارض

 نبود مردود و يقانون غيراثبات جهت در معزز سروران آن محضر به شده ارائه مستندات و
 ١بند به مستنداً برساند عرض به ديبا  ميآن در مندرج عوارضات و اعتراض مورد مصوبه
 و يساختمانهاي  تراکم نييتع و يبند منطقه اثر بر يشهر ارزش اضافه اخذ ضوابط
 رانيا يمعمار و شهرستان يعال يشورا مصوب يشهر توسعه يطرحها در ياراض يکاربر
 نيا شمول صراحتاً. باشد  ميزين مانيسجدسلم يشهر جامع طرح ضوابط مهيضم که

 ... و تراکم عوارض گونه هر وصول و اخذ جهت هايشهردار و شهر يشوراها مجوز و ضوابط
 ضوابط و جامع طرح بيتصو از بعد که نهاده يناهماهنگ ات تأسيسو ساختمانها به را

 مطابق ديدار استحضار که باشند شده احداث يليتفص و جامع طرح در مقرر يبند منطقه
 اماکن و ات تأسيسساختمانها، عيجم ديرس عرض به حهيال نيا فوق يبندها در که آنچه

 يشهر جامع طرح و مانيمسجدسل يشهردار  تأسيساز شيپ سالها نفت صنعت
 با اعتراض مورد مصوبه رتيمغا لذا گرفتند قرار برداري بهره مورد و احداث مانيمسجدسل
  .باشد مي محرز کامالً مذکور ضوابط
  :رهيپذ عوارضـ ٤

 رهيپذ عوارض وضع به مبادرت يحال در مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا
 که است کرده شهرستان نيا سطح در موجود نفت صنعت يتهايوني و مخازن ات،تأسيس

 با مرتبط رهيپذ عوارض آن بر حاکم ضوابط و شهرستان يشهر جامع طرح براساس: اوالً
 در موجود ات تأسيسو اماکن عيجم که باشد  مييانتفاع تيعالف يدارا و يتجار هيابن

 شهر جامع طرح ضوابط براساس و بوده رفعاليغ مانيمسجدسل شهرستان سطح
 لذا شوند  ميينگهدار »نفت يخيتار نهيگنج «راثيم و موزه عنوان به مانيمسجدسل
  .شوند  نميرهيپذ عوارض مشمول
 رهيپذ حق مانيمسجدسل شهر جامع رحط ٥ـ ٣ـ ٤ بخش ٢٠ صفحه براساس: اًيثان

 مصوبه ضوابط که است يانتفاع يکاربر از يناش ارزش اضافه افتيدر عوارض يتجار هيابن
 نييتع و يبند منطقه ضوابط عنوان تحت يشهرساز يعال يشورا ٧/٢/١٣٦٦ مورخ
 و باشد  ميحاکم آن بر يشهر توسعه يطرحها در ياراض يکاربر و يساختمانهاي  تراکم
 اول بند اساس بر ديرس يعال عرض به حهيال نيا دوم قسمت ٣ بند در که گونه انهم

 و جامع طرح بيتصو از بعد که يناهماهنگ ات تأسيسو ساختمانها صرفاً نظر مورد ضوابط
 عوارضات مشمولاند  شده احداث يليتفص و جامعهاي  طرح در مقرر يبند منطقه ضوابط

 صنعت مخازن و تيوني ساختمانها، عيجم لذا گردند  مي. ..و يکاربر رييتغ تراکم، ره،يپذ
 انتقال و کيتفک علت به نکهيا از نظر صرف (مانيمسجدسل شهر ميحر در واقع نفت
 يقيحق اشخاص ريسا به يشهرساز و مسکن اداره و يشهردار توسط آنها ميحرا و ياراض
 طرح بيتصو از شيپ آن احداث علت به) ندارند يچنان آن ينيع وجود عمالً يحقوق و

  .باشند  ميرهيپذ عوارض شمول از خارج نظر مورد ضوابط و جامع
  :يکاربر رييتغ عوارض ـ ٥

 با اعتراض مورد مصوبه دوم صفحه صدر در مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا
 يشهر يعموم يهايکاربر با يعيوس ياراض مصوب جامع طرح براساس که هيتوج نيا

 يمختلف يشرکتها توسط ... و يکشاورز ياراض ،يرشه زاتيتجه سبز، يفضا رينظ
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 گرفته قرار يکاربر رييتغ مورد يقانون مراحل يط بدون ... و گاز نفت، شرکت رينظ
 ساًأر ديبا  ميشهروندان ازين مورد يخدمات يفضاها تأمين يراستا در يشهردار و است
 باشد  مييهردارش دوش بر آنها يتملک اعتبار تأمين که دينما تملک نيگزيجا ياراض
 مصوب را ياراض يرکاربرييتغ عوارض گرفته انجام راتييتغ يمند قانون يراستا در لذا

  .است کرده
 نفت شرکت توسط ياراض يکاربر رييتغ بر يمبن شهر ياسالم يشورا يادعا ـ ٥ـ ١
 و حهيال نيا يط که آنچه بر بنا و است واقع خالف و بالوجه کامالً يقانون مجوز اخذ بدون
 محدوده نفت، صنعت اماکن و ات تأسيساحداث زمان ديرس عرض به يميتنظ تنامهيشکا
 سبز، يفضا رينظ يعموم يکاربر يدارا ياراض چيه مانيمسجدسل شهرستان يکنون

 و بوده سکنه فاقدهايي  دره و کوهسار شامل تنها که نداشته يشهر زاتيتجه و يکشاورز
 زين آن که ديگرد يشهر و يعموم امکانات و ات تأسيسيدارا جيتدر به نفت اکتشاف يدرپ
 کاربرد يدارا ياراض ريسا و گرفت قرار برداري بهره و احداث مورد نفت صنعت توسط تنها
 و ١٣٣٨ سال در يشهردار  تأسيسمتعاقب شهر ياسالم يشورا آن نظر مورد يعموم
 همان و احداث ١٣٨٥ سال در مانيمسجدسل يشهر جامع طرح مطالعات آغاز از پس
 از پس باالخص مانيمسجدسل در گاز و نفت صنعت ديرس يعال عرض به سابقاً که گونه
 شهرستان نيا يکنون محدوده در واقع ينفت ريذخا کاهش و نفت صنعت شدن يمل

 ات تأسيسعمده و دينگرد احداث مانيمسجدسل سطح در يگريد چاه و ات تأسيساماکن،
 نموده بنا ياقتصاد صرفه يدارا زينفتخ اطقمن در و يشهر محدوده از خارج نفت ديجد
 نيهمچن و وستيپ مستندات و معروضه مراتب عيجم به نظر حاليا يعل. است شده
 يتقاضا محضرتان از پرونده در موجود مستندات و حيلوا ريسا و يميتقد تنامهيشکا
 را آن بيتصو خيتار از اعتراض مورد مصوبه ابطال بر حکم صدور و ستهيشا يدگيرس

  ».باشد  مييمستدع
  :است ريز قرار به اعتراض موردهاي  مصوبه متن

  مانيسل مسجد شهر ياسالم يشورا چهارم دوره ٢٣ شماره جلسه
  :يياجرا زميمکان«
 معادل چاه حلقه هر يازا به آن زانيم که نفت يچاهها عوارضـ ١
  .گردد  ميشنهاديپ الير ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠

 در واقع ياراض و معابر از نفتهاي  لوله عبور عوارض زانيم يعبورهاي  لولهـ ٢
  .گردد  ميشنهاديپ ريز شرح به شهر ميحر و محدوده
 اساس بر شهر ميحر محدوده ينفت و يگازهاي  لوله ميحر مترمربع هر يازا بهـ ٣
  .گردد  ميمحاسبه ليذ فرمول
  ١٠ ثابت بيضر * P) آن ميحر= لوله طول(

  P = ييدارا ادارهاي  منطقه ارزش
  ثابت بيضر) ١٠* (  P*  )لوله طول * آن ميرح(

  :تراکم عوارض
 مجاز يبنا ريز زانيم مانيسل مسجد شهر جامع طرح ضوابط طبق نکهيا به توجه با

 لذا. است دهيگرد نييتع مترمربع ١٥٠ معادل سبز يفضا و باغات و يکشاورز ياراض در
 ١٥٠ بر مازاد آنها مساحت که يصورت در و ياحداث مخازن و ساختمانها و اتتأسيس

 ١٤ SP معادل آن زانيم که گردد  ميتراکم مازاد عوارض وصول مشمول باشد مترمربع
  .گردد  مينييتع

  P=ييدارا ادارهاي  منطقه ارزش
  S=نيزم مساحت
  :رهيپذ عوارض

  .گردد  مينييتع ٦ SP معادل تهايوني و مخازن و ات تأسيسرهيپذ عوارض زانيم
  :يکاربر رييتغ عوارض

 يدارا که دارد وجود شهر سطح در يعيوس ياراض مصوب جامع، طرح بقمطا
  ...و يکشاورز ياراض ،يشهر زاتيتجه سبز، يفضا ليقب از يشهر يعموم يهايکاربر
 شرکت جمله از يخدمات مختلف يشرکتها توسط موجود تيوضع در کنيل باشند مي

 رييتغ بـه نسبت يقانون مـراحل يط بـدون ... و يصنعتهاي  کـارخانه گاز، شرکت نفت،
 در يشهردار واند  نموده اقدام مصوب يکاربر با مرتبط غيريفضاها احداث و آنها يکاربر
 نيگزيجا ياراض تملک به نسبت رأساً شهروندان ازين مورد يخدمات يفضاها  تأمينيراستا
 در لذا دباش  مييشهردار دوش بر يمضاعف بار آنها يتملک اعتبار  تأمينکه دينما  مياقدام

 SP٤٠ به االشاره فوق ياراض يکاربر رييتغ عوارض گرفته انجام راتييتغ يمند قانون يراستا
    .گردد  ميشنهاديپ

  ثابت بيضر  برداري بهره نوع  مصوب يکاربر نوع
 ياراض و باغ سبز، يفضا انواع

  ٤٠  آنها ميحر و نفت يچاهها ،ينفت ساتيسأت   ...و يکشاورز

  :حاتيتوض
 اساس بر مجوز اخذ جهت زيخ نفت مناطق يمل شرکت مراجعه عدم به توجه باـ ١

  .باشد  مييجار ضوابط و يبند منطقه متيق عوارض محاسبه يمبنا يشهردار نيقوان
 يمبنا جداگانه لوله هر ميحر باشند داشته قرار هم کنار در لوله چند کهيصورت درـ ٢
  .گردد  مينييتع متر ١٠ ميحر جهت عمل مالک عرض حداقل و باشند  ميمحاسبه
  .نظر مورد يفضاها مساحتـ ٣
  ».نظر مورد يفضاها تيموقع روز يبند منطقه ارزش= Pـ ٤
 موجب به مانيسل مسجد شهر ياسالم يشورا سيرئ مذکور، تيشکا به پاسخ در

  :که است داده حيتوض ٧/٩/١٣٩٤ـ ١٢٣٢/١٢ شماره حهيال
  يرادا عدالت وانيد عمومي هيأت دفتر محترم ريمد«
  سالم با

 پرونده کالسه ٩٤٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٥ پرونده شماره خصوص در احتراماً
 مانيسل مسجد گاز و  نفت برداري بهره شرکت تـدادخواس ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٩٤/٧١٣
 ـ ٢٣ شماره مصوبه ابطال موضوع با مانيسل مسجد شهر ياسالم يشورا تيطرف به
  :رساند  مياستحضار به را ريز موارد مانيسل مسجد شهر ياسالم يشورا ٣١/١/١٣٩٣

 براساس و يشهر خدماتهاي  نهيهز از يبخش جبران يبرا شهر ياسالم يشوراـ ١
 وضع به اقدام تواند  مياست شده اشاره آن به ريز در که يقانون يمجوزها و مستندات
 توان  مينيقوان نيا جمله از دينما اقدام يشهردار توسط آن وصول نيهمچن و عوارضات

 اتيمال قانون ٥٠ ماده ١ تبصره ـ ١٣٨١ مصوب عوارض عيتجم قانون ٥ ماده ١بصرهت: به
 انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بندـ ١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر

 ـ يبعد اصالحات و ١/٣/١٣٧٥ مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها
 ٣٥ ماده ١ بند ـ آن يبعد اصالحات و شوراها قانون ٧٧ ماده ٢٦ و ١٦ ،٩ ،٢ يبندها
 وصول قانون ٤٣ ماده الف بند ـ ١٣٦١ مصوب کشور ياسالم يشوراها التيتشک قانون
 ٤٥ماده ليذ ٨ بند ـ ١٣٦٩ مصوب نيمع موارد در آن مصرف و دولت يدرآمدها از يبرخ
 ٢ماده ـ يشهردار يمال مقررات و نيقوان ٣٠ ماده و هايشهردار قانون ٥٥ ماده ٢٦ بند و

 سوم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون ٥ ماده ٢ تبصره ـ يشهر عمران و ينوساز قانون
 وصول و يبرقرار يچگونگ و رانيا ياسالم يجمهور  يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه
 يواردات يکاالها و خدماتدهندگان  ارائه کاال، دکنندگانيتول از وجوه ريسا و عوارض
 ارياخت ضيتفو ١٢ بند ـ ياسالم يشورا مجلس ٢٢/١٠/١٣٨١ مصوب ارضعو عيتجم قانون
 هاي نامه آيين و دستورالعملها بر مشتملاي  تعرفه کشور ريوز ١٢/٨/١٣٨٨ـ  ٣٤/٣/١/١٣٦٩٣١
 در که يعوارضات ريسا و نفت يچاهها ميجرا از عوارض اخذ تعرفه عنوان تحت يياجرا
  .نمود اشاره دهيگرد ديق تعرفه

 اي و محصول و کاال از اعم( ديتول از فارغ که است يعوارض ،يمحل عوارضـ ٢
. رديگ  ميتعلق شهر ميحر و شهر محدوده در) موجود اي و مستمر عوارض منبع به خدمات

 نظر در بـا آن زانيم و نوع رييتغ نيهمچن و شهر عوارض لغو اي يبرقرار حيلوا بيتصو
 يدهادرآم و داتيتول با متناسب عوارض وضع به نسبت دولت، يعموم استيس گرفتن

 طبق شهر ازين مورد يعمران و يخدماتهاي  نهيهز از يبخش  تأمينمنظور بهي اهال
 و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ بند مطابق و وزيران هيأت مصوب نامه آيين

 اصالحات و ١/٣/١٣٧٥ مصوب شهرداران انتخاب و کشور ياسالم يشوراها انتخابات
 مانيسل مسجد شهر ياسالم يشورا که باشد  مي)٢٧/٨/١٣٨٦ ياصالح (٧٧ دهما و يبعد
  .است نموده وضع و بيتصو به اقدام

 يچاهها هيکل که داشته اظهار خود دادخواست اول صفحه در برداري بهره شرکتـ ٣
 شرکت و دهيگرد احداث رانيا يحفار يمل شرکت توسط مانيمسجدسل گاز و نفت
 در يدخالت نه و داشته وجود نه مذکور يچاهها يحفار زمان در وگاز نفت برداري بهره
 و باشد  ميرانيا نفت يمل شرکت تيمالک در همه چاهها و داشته آن احداث نديفرآ

 که است آمده ادامه در و ندارد آنها به نسبت يتيمالک وجه چيه به برداري بهره شرکت
 اي يحفار يمل شرکت تيطرف به را خود يادعا ديبا شهر ياسالم يشورا و يشهردار
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 و شهر ياسالم يشورا رساند مي عرض به پاسخ در. ندينما مطرح رانيا نفت يمل شرکت
 عوارض پرداخت يادعا حال و گذشته سنوات يحفار خصوص در يشهردار آن متعاقب
   استعالمات به جواب در که باشد  ميچاهها ميحرا تـباب صرفاً مذکور وارضـع واند  ننموده
 کرده محروم  را اداره نيا داريپا يدرآمدها خصوص در مجوز هرگونه صدور از يرشهردا
 سطح در ساز و ساخت هرگونه جهت جامع طرح اساس ٣ بند برابر نکهيا مضافاً. است
 پروانه اقدام نيمهمتر و نياول عنوان به نفت شرکت از استعالم مانيسل مسجد شهر

 در آن از حاصل عوارض اخذ و ساخت پروانه رصدو. رديگ قرار کار دستور در ديبا ساخت
 درصد ٦٣ نکهيا به توجه با که باشد  ميداريپا ييدرآمدزاهاي  شاخص از يکي هايشهردار
 از عمالً مانيمسجدسل يشهردار باشد  ميگاز و نفت يچاهها ميحرا شامل شهر وسعت
. ميباش  مييميدق يبافت شاهد و است بهره يب مناطق نيا ساکن شهروندان به مجوز ارائه
 هم بانکها جعاله و راتيتعم التيتسه يحت و يشهردار ينوساز خدمات ارائه وصف نيا با
  .باشد  نميمقدور مناطق نيا در جامع طرح اساس به توجه با

 مربوطه عوارض که است يمدع مذکور شرکت اگر شود  ميمطرح نجايا در که يسوال
 رانيا نفت يمل شرکت اساسنامه به گونهچ شد  ميمطرح و وضع يو تيطرف به ديبا نمي
 که مذکور شرکت ايآ است؟  نموده اشاره باشد  مي١٣٥٦ سال خرداد ٧ مصوب که

 داند مي يحفار شرکت اي رانيا نفت يمل شرکت از ييجز را خود باشد  ميخاص يسهام
 هيعل عوارض وضع و يدعو طرح باشد مثبت پاسخ چنانچه است؟ نموده استناد آن به که
 و شهر ياسالم يشورا زين باشد يمنف پاسخ چنانچه و است يقانون کامالً مذکور کتشر

 و حاتيتوض مجموعه به توجه با مذکور شرکت به نسبت که دارد را حق نيا يشهردار
 رشيپذ قابل ايآ اصوالً و کند وصول عوارض مستقالً دارد وجود اتيدفاع در که يليدال

 و جامع مصوب طرح به توجه با متعددهاي  نامه در و خود يبرا که مذکور شرکت است
 مبرا آن به مربوط عوارض پرداخت از را خود دهيگرد قائل ميحر آن يياجرا ضوابط

 مانيسل مسجد گاز و نفت برداري بهره شرکت که مهم مسئله نيا ذکر رو نيا از سازد؟ مي
 خود عوارض قانون برابر ديبا و دارد قرار يخصوص يشرکتها جزو و باشد  ميخاص يسهام

 صرف خود يقانون اتيمال و عوارض پرداخت از فرار و است يهيبد کامالً دينما  پرداخت را
 ادي استعالمات از مورد کي نمونه عنوان به. باشد  ميمشهود اريبس آن يفريک جنبه از نظر
 وستيپ شهر سطح گاز و نفت يچاهها ميحر در شهروندان امالک خصوص در شده
  .باشد  نميبالمانع نموده اعالم بردار بهره شرکت که باشد مي

 که مانيمسجدسل گاز و نفت برداري بهره شرکت ٢ صفحه ١ بند به پاسخ درـ ٤
 و نفت يچاهها ميحرا يعلم و يفن اثبات فرض بر نموده اظهار خود دادخواست در

 در مجاز غيريسازها و ساخت از يريجلوگ و ميحرا تأمين به موظف را يشهردار گاز،
 ت،يمالک اثبات بر گواه خود موضوع نيا که نموده گاز لوله خطوط و چاهها ميحرا

 حقوق به يشهردار دنيرس عدم و شهروندان مالکانه حقوق از يريجلوگ و ميحرا وجود
 حفظ بر يگريد گواه بردار بهره شرکت از استعالم اخذ نيهمچن باشد  ميخود يقانون
 شرکت که يصورت در باشد  ميتياهم حائز هم سوال نيا ذکر. است چاهها ميحر
 و نموده  مياستعالمات پاسخ به اقدام چگونه نبوده نفع يذ و نداشته تيمالک بردار بهره
 نظر اعالم تيمالک و يفن نظر از را نداشته يارتباط شرکت به که يمورد چرا
  است؟ نموده مي

 که چاهها ميحرا نقشه يمبنا بر شده انجام محاسبات گردد  مياضافه ادامه در
 ارياخت در و دهيگرد اعالم يشهرساز و راه اداره به گاز و نفت برداري بهره شرکت توسط
 تهيکم ،٥ ماده ونيسيکم شامل يقانون مراحل که (يشهر جامع مصوب طرح مشاور

 که است رفتهيپذ صورت گرفته قرار) است نموده يط را يشهرساز يعال يشورا ،يفن
 شهر ميحر و محدوده در مختلف ميحرا وها  شعاع با گاز و فتن چاه حلقه ١٥٨ تعداد
 آن يرپد که دارد وجود يدانيم ديبازد و مشخصات و مختصات طبق مانيسل مسجد
 و نيطرف حضور به يکارشناس و متعدد جلسات يبرگزار با ٧٧ ماده ونيسيکم ياعضا
 طيشرا و جهات عيجم تيرعا با مانيسل مسجد شهر ياسالم يشورا مصوبه استناد به

 شرکت يتضامن تيمحکوم به يرأ الير ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٩٢٠ مبلغ کشور يکنون
 مبلغ نيا که نمودند رانيا نفت يمل شرکت و مانيمسجدسل گاز و نفت برداري بهره
 يفراوان خسارات باعث و است شده اعالم نظر مورد يشرکتها به مختلف مکاتبات يط
 نفت يچاهها ميحرا وجود از يناش فوق يدرآمدها حذف ليدل به مانيمسجدسل يشهردار به
  .است شده گاز و

 خود دادخواست ٣ صفحه در مانيمسجدسل گاز و نفت برداري بهره شرکت ـ ٥
 و نداشته وجود اصالً مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا مصوبه نظر مورد ميحرا آورده
 که گرفته قرار نمايمسجدسل يشهردار و يشهرساز و راه اداره تصرف تحت آنها همه

 يبرا ستين ستهيشا و دهيگرد واگذار گريد يحقوق و يقيحق اشخاص به آن متعاقب
 نکته چند ذکر اظهارات نيا به پاسخ در. نمود وضع يعوارض ندارد وجود که يزيچ

  .است يضرور
 ـ ٥٦٠٤/٣١٠/٣٠٠ شماره نامه يط مانيمسجدسل يشهر جامع مصوب طرح: الف

 و راه اداره بيتصو از پس جامع طرح ياصل يمجر نکهيا و ديگرد ابالغ ١٢/٢/١٣٨٦
 کار اصول جزو شده ادي ميحرا تيرعا و باشد  مييشهردار سپس شهرستان يشهرساز

ي ها محدوده بر عالوه مانيمسجدسل شهر طرح نيا در. است زين يشهرساز و راه اداره
 طور به که است رفعاليغ و فعال چاه حلقه ٣٤٩ يدارا گاز و نفت نشت خطر گانه شش
 نفت چاه حلقه ٣٤٩ اددتع يکل طور به که آن حيتوض. گردند تيرعا ديبا ميحرا نيا قطع

 ٩٣ تعداد که دارد وجود مانيمسجدسل شهر در متر ٤٠٠ يال ١٠٠ مختلف ميحرا با گاز و
 عنوان تحت يشهر ميحر از خارج چاه حلقه ١٩١ م،يحر در حلقه ٦٥ محدوده، در حلقه
 يچاهها مجموع که ديگرد ابالغ و نييتع فعال، مهين فعال، متروکه، صورت به ينفت مخزن

 ونيسيکم يرأ در ديگرد آن موجب و باشد  ميحلقه ١٥٨ شهر ميحر و محدوده در
 استدالل و ونيسيکم ياعضا توسط شده انجام محاسبات با تومان ارديليم ٩٢ رقم ٧٧ماده
  .شود مرقوم يردارشه به نفت يپرداخت عوارض زانيم عنوان به آنان

 گاز و نفت برداري بهره شرکت ١/١١/١٣٨٧ـ  ٤١٥٢٥/٨٧ شماره نامه يط ـ ب
 نمره محالت شامل را مانيمسجدسل شهر محدوده از منطقه شش از شيب مانيمسجدسل
 ٢٨٠ حدود يمساحت که برنج، يس و نفتون برج، پشت ز،يخ نفت يکو ک،ي نمره هشت،
 درصد ٦٣ حدود از شيب مجموع در و خانوار ٥٠٠٠ رب بالغ يتيجمع پوشش با را هکتار
 منطقه عنوان به) گاز و نفت ميحرا هکتار ٧٠٠ و آلوده مناطق هکتار ٣٠٠( شهر وسعت
 جامع مصوب طرح ضوابط برابر. است شده اعالم گاز و نفت نشت به آلوده و ممنوعه
 هرگونه رصدو جهت و بوده ممنوع نظر مورد يچاهها ميحر در ساز و ساخت هرگونه
 اضافه بنا توسعه و شيافزا انتقال، و نقل ک،يتفک ساخت، پروانه صدور ليقب از مجوز

 موارد همه که) يرسازيز قانون ١٩ ماده مطابق متروکه معابر (عرصه هفاضا اشکوب،
 شرکت از مجوز اخذ به منوط را باشد   مييشهردار داريپا يدرآمدها ذکرشده

 همه در شده ادي شرکت که است کرده مانيمسجدسل گاز و نفت برداري بهره
 که است کرده اعالم ممنوع را چاهها محدوده در ساز و ساخت هرگونه استعالمات

 حضورتان به قبالً مذکور شرکت يسو از شده داده پاسخ استعالمات ازاي  نمونه جهت
  .شد ميتقد

 قانون ١٠ ماده ١ تبصره استناد به خود دادخواست ٣ صفحه ٣ بند در شرکت ـ ٦
 وضع صراحتاً فوق تبصره مطابق: دارد  مياظهار و داشته اشاره نفت شرکت اساسنامه
 در شرکت نيا و دانسته مجاز را يمحل مقامات يسو از خدمات ارائه قبال در عوارض
 .است ننموده يشهردار يسو از يخدمات درخواست هرگز گاز و نفت يچاهها خصوص
 تبصره همان مطابق که چرا نموده مذکور تبصره با ينشيگز برخورد نفت شرکت انهمتأسف
 خواهد وصول قابل عوارض باشد ننموده خدمات ارائه يبرا زين يدرخواست شرکت چنانچه

 و شرکت از و گردد  ميمطالبه شود  ميانجام عامه يبرا معموالً که يخدمات عبارت که بود
 وصول قابل از تيحکا همسئل نيا است، وصول قابل زين آن به وابسته يفرع يشرکتها
 عمران و ينوساز ها،يشهردار ينوساز قانون ١ ماده مطابق ضمناً. دارد مذکور عوارض بودن

 جاديا و معابر توسعه و اصالح و احداث و يشهر يهايازمندين  تأمينو ياساس اصالحات و
 متيق و محالت ينوساز و يعموم ازين مورد ات تأسيسريسا  تأمين ...و نگهايپارک پارکها،

اي  فهيوظ يشهردار و است يشهردار ياساس فيوظا از شهرها موزون و متناسب رشد در
  .ندارد و نداشته مذکور شرکت به ياختصاص خدمات خصوص در

 يشورا توسط عوارض وصول و وضع نحوه يياجرا نامه آيين ٣ ماده استناد بهـ ٧
 ،يخدمات ،يديتول ،يصنف يهاواحد اماکن، يبرا تواند مي شورا دارد  مياشعار که ياسالم
 مورد در آن استقرار محل و است وصول قابل که گريد يدرآمد منبع هرگونه و يصنعت
 ديآ  ميوجود به سوال نيا حال دينما وضع عوارض است شهر يقانون محدوده در شهرها

 يهايکاربر از چکداميه شامل جامع مصوب طرح در گاز و نفت يچاهها ايآ که
 است؟ نموده مبرا عوارض پرداخت از را خود بردار بهره شرکت که دستنين صدرالذکر
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 يقانون ميحر و محدوده در گاز و نفت يچاهها يکاربر رايز است روشن اريبس پاسخ
  .باشند  مييصنعت شهر

 ينفت تختيپا عنوان به مانيمسجدسل شهر نکهيا و گفته شيپ مراتب به توجه با
 دارد  ميمستحضر را يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ياعضا خاطر باشد  ميمطرح انهيخاورم

 همراه به تاکنون شهروندان يبرا يمثبت آثار تنها نه شهر در گاز و نفت يغن ريذخا وجود با
 مخرب يگازها روزانه استشمام و محالت در نفت جوشانهاي  چشمه وجود بلکه نداشته
 وجود. است شده هم يتنفس يهايارميب و سوء آثار بروز باعث مانيمسجدسل ميفه مردم توسط
 يميپتروش و آب جذب واحد گاز، شگاهيپاال مان،يمسجدسل گاز و نفت برداري بهره شرکت

 و کنند  مياستفاده بردار بهره شرکت تيريمد تحت گاز و نفت ريذخا و منابع از همه که يراز
 حفاظت اداره ٢٢/٧/١٣٩٤ـ  ص/٩٠٧/٩٤ شماره نامه استناد به که مستقرند شهر در يهمگ
 وشهروندان باشند  ميندهيآال عيصنا جزو مانيمسجدسل شهرستان ستيز طيمح

 از را مردم يزندگ و سالمت دارند يسکن آنان مجاور در خود يمسکون منازل در مانيمسجدسل
 آن سوء آثار و است داده قرار يجد و فراوان بيآس معرض در يجسم و يروح بهداشت ثيح
  .است مسل قابل مردم يزندگ در

 و يقانون عوارض وضع با موجود وضع نيا يارتقا يبرا شهر ياسالم يشورا اقدام ايآ
 خالف تواند  ميفوق مراتب وصف با آل دهيا خدمات ارائه يبرا يشهردار توسط آن وصول
 ياهال ناقص ييجا جابه دارد؟ آن کردن عنوان در يسع مذکور شرکت که باشد قانون
 سکنه از يخال منازل بيتخر و بردار بهره شرکت يسو از شده اعالم گانه شش مناطق
 مناطق نيهم در که است آورده وجود به را شهر يزگيپاک و ييبايز يمناف و زشت چهره
 يزندگ حال در ييجا جابه پروژه اعتبار دنيرس اتمام به علت بهها  خانواده و منازل يالباق
 قابل غيرمخروبه محالت در خانوارها نيا فرزندان پرورش و يزندگ تصور حال. باشند مي

 عدم آن علت و است وستهيپ وقوع به مانيمسجدسل در که باشد  مييتيواقع اما است
 ييابتدا خدمات ثيح از خانوارها نيا. باشد  ميبردار بهره شرکت يسو از الزم ريتدب

 نيا نيساکن مکرر مراجعات کهاند  شده محروم... و بازارچه مدرسه، سبز، يفضا ،ينوساز
 تا شد يعلت خدمات نيتر ييابتدا ارائه و يشياند چاره جهت شهر ياسالم يشورا به مناطق
 ميينما شهر ميحر در موجود گاز و نفت چاه حلقه ١٥٨ خصوص در يقانون وضع به اقدام
 درصد ٦٣ به يده خدمات رامونيپ الزم اقدامات آن وصول با يشهردار آن تبع به که

 تأييد و ابرام يتقاضا رو نيا از. دينما يياجرا را باشد  ميميحرا شامل که شهر وسعت
 بردار بهره شرکت دادخواست رد و شهر ياسالم يشورا ٣١/٧/١٣٩٣ ـ ٢٣ شماره مصوبه
  ».باشد  مياستدعا مورد

 مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در
 يادار عدالت وانيد اسناد و يشهرساز ران،عم يتخصص أتيه در پرونده ،١٣٩٢ سال
 ٣ و ٢ يبندها ابطال يتقاضا بر يمبن يشاک خواسته خصوص در أتيه نيا و شد مطرح

 مانيمسجدسل شهر ياسالم يشورا ٣١/١/١٣٩٣ ـ ٢٣ شماره مصوبه يياجرا زميمکان از
 ١٢ مواد داستنا به و است ندانسته يقانون اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا را آن
 شماره دادنامه موجب به يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٤ و

 علت به مذکور يرأ. است کرده صادر يشاک تيشکا رد به يرأ ٣٠/٨/١٣٩٦ ـ ١٧٨
 عدالت وانيد قضات از نفر ده اي و يادار عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم
  . است افتهي تيقطع يادار

 يشورا ٣١/١/١٣٩٣ ـ ٢٣ شماره مصوبه ١ بند به يدگيرس يراستا در پرونده
  .                                گرفت قرار يادار عدالت وانيد عمومي هيأت کار دستور در مانيسل مسجد شهر ياسالم

 نيمعاون و سيرئ حضور با ١٢/١٠/١٣٩٦ خيتار در يادار عدالت وانيد عمومي هيأت
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز شرح به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  عمومي هيأت يرأ
 يشرکتها به نسبت عوارض و اتيمال پرداخت يبرا يخاص طرق نکهيا به توجه باـ ١

 کي بند نيبنابرا است، شده ينيب پيش نفت شرکت اساسنامه قانون ١٠ ماده در ينفت
 خالف بر الير ارديليم ستيب مبلغ به چاه حلقه هر يبرا عوارض وضع خصوص در مصوبه
 دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و بوده مذکور

  .شود  ميابطال بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد

 و ساختمانها نکهيا به توجه با رهيپذ عوارض و تراکم وارضع خصوص درـ ٢
 ييساختمانها نيچن يبرا حاضر حال در عوارض وضعاند،  شده احداث اتتأسيس
 قانون ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و شده محسوب مضاعف عوارض

 بيتصو خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک
  .شود  ميابطال

 هيأت متعدد آراء در نکهيا به توجه با يکاربر رييتغ عوارض مورد در ـ٣
 يشوراها مصوبات در يکاربر رييتغ عوارض وضع يادار عدالت وانيد عمومي 

 شده ابطال و صيتشخ اراتياخت حدود از خارج و قانون ريمغا شهرها ياسالم
 عوارض وضع بر يمبن مانيسل مسجد شهر ياسالم يشورا مصوبه نيبنابرا است،

 در مندرج ليدال به مانيسل مسجد ينفت ات تأسيسساختمانها، يبرا يکاربر رييتغ
 قانون ريمغا ،يادار عدالت وانيد عمومي هيأت ١٧/١٢/١٣٩٥ ـ ١٤٤٥ شماره يرأ
 و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند به مستند و است يقانون اراتياخت حدود از خارج و

 از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ١٣
  .شود  ميابطال بيتصو خيتار

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي رئيس هيأت
  

  ٢/١٢/١٣٩٦                                                          ـ ه٥٤٤١٦ت/١٥٣١٦٦رهشما
 نيروي برق هاي توليد اساسنامه شركت) ٣٩(ماده ) ٢(و تبصره ) ٥(اصالح ماده 

  فارس، بيستون شيروان، سهند، كرمان، خليج
   رويوزارت ن

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد
  سازمان برنامه و بودجه کشور

 مورخ ١٠٠/٢٠/٢٠٠٢٧/٩٦شنهاد شماره يبه پ ١/١١/١٣٩٦وزيران در جلسه هيأت 
 يم بخشي به قانون تنظيون الحاق موادقان) ٢٧(رو و به استناد ماده ي وزارت ن٢٢/٣/١٣٩٦

 :ب کردي تصو ـ ١٣٨٤ مصوب ـ دولت ياز مقررات مال
روان، ي برق شيرويد ني توليهااساسنامه شرکت) ٣٩(ماده ) ٢(و تبصره ) ٥(در ماده 

هـ ٣٥٩٦٠ت/١٨٢٢٨٨ شماره يهانامهبيستون موضوع تصويفارس، بجيسهند، کرمان، خل
 ، شماره١٠/١١/١٣٨٦هـ مورخ ٣٥٩٦٠ت/١٨٢٢٩١، شماره ١٠/١١/١٣٨٦مورخ 

 ١٠/١١/١٣٨٦ هـ مورخ٣٥٩٦٠ت/١٨٢٣٤٤، شماره ١٠/١١/١٣٨٦هـ مورخ ٣٥٩٦٠ت/١٨٢٣٠٠
د ي توليشرکت مادر تخصص« عبارت ١٠/١١/١٣٨٦هـ مورخ ٣٥٩٦٠ت/١٨٢٢٩٩و شماره 

شرکت سهامي مديريت توليد، انتقال و « يهان عبارتيگزيب جاي به ترت»يرو برق حرارتين
 . شودي م»ريشرکت توان« و »)توانير(توزيع نيروي برق ايران 

 ي شورا٢٥/١١/١٣٩٦ مورخ ٤٣١٣/١٠٢/٩٦ه به موجب نامه شماره ين اصالحيا
 .ده استيادشده رسي يد شورايينگهبان به تأ

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٢٨/١١/١٣٩٦                                                          دش       /١٩٦٤٨/٩٦رهشما
   ماده واحده تغييرنام مدرسه عالي شهيد مطهري٢اصالح و تكميل تبصره 

  )٢٤/١/١٣٨٩مصوب ( به دانشگاه شهيد مطهري 
  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي١٩/١٠/١٣٩٦ مورخ ٨٠٣مصوب جلسه (

  مدرسه عالي شهيد مطهري
احده تغييرنام مدرسه عالي شهيد  ماده و٢اصالح و تكميل تبصره «مصوبه 

 مورخ ٨٠٣كه در جلسه » )٢٤/١/١٣٨٩مصوب (مطهري به دانشگاه شهيد مطهري 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است؛ به شرح ذيل ١٩/١٠/١٣٩٦

  :شود براي اجراء ، ابالغ مي
  به منظور حفظ اثر ميراثي و سابقه تاريخي و حوزوي مدرسه عاليـ٢تبصره«

 چارچوب شهيد مطهري، مسجد و محل كنوني اين مدرسه كماكان با نام مدرسه عالي و در
نامه مورد استفاده قرار خواهدگرفت و تمامي واحدهاي دانشگاهي، وابسته به مدرسه  وقف

باشد و رياست دانشگاه شهيد مطهري با توليت مدرسه عالي شهيد مطهري يا  عالي مي
  ».نمايد، خواهدبود ب ميشخص واجد شرايطي كه وي منصو

  رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني
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