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 011دبیرخانه کمیسیون ماده 

ی شود که بینی م بین اشخاص بر طبق مقررات حاکم ، مراجع مختلفی پیش به وجود آمده به منظور رسیدگی به اختالفات 

 .این مراجع در یک تقسیم بندی کلی به مراجع عام و خاص تقسیم می شوند 

داری از شهر و شروع ساختمان ،ن اراضی و امالک واقع در محدوده شهر باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی کیمال 

ی نماید. جلوگیرمیتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  شهرداری. پروانه اخذ نمایند

به اختالفات مردم و شهرداری در خصوص اقدامات عمرانی و شروع ساختمان رسیدگی و اقدام به اتخاذ  صدکمیسون ماده 

 .ماید تصمیم می ن

 زیرسیستم کمیسیون ماده صد:

سیستم کمیسیون ماده صد شهرداری ، دسترسی به سوابق احکام کمیسیونهای ماده صد امالک را میسر نموده و کلیه زیر 

روندهای موجود در روند بررسی پرونده یک ملک دارای تخلف از نخستین مرحله شروع آن در شهرداری مناطق تا 

و اساس کار این زیر سیستم  برگشتهای احتمالی بین این دو را مکانیزه مینماید ده صد و ارسال ودبیرخانه کمیسیونهای ما

بر اساس اطالعات بازدید یعنی بازدید یا برداشت شده توسط  مامور بازدید و شهرسازی صورت می گیرد. در واقع این 

کمیسیون بر اساس اختالف بین زیر بنای مجاز و زیر بنای موجود ) در صورتی که اصوال اختالفی وجود داشته باشد(کار می 

 کند. 

 ی رسیدگ  شیوه

از بین بردن  ، قانون شهرداری ها اگر از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی صدماده  0به موجب تبصره  -الف

بنا بدون پروانه احداث شده  همچنین در مواردی که و مشخصات پروانه ضرورت داشته باشد  تاسیسات و بناهای خالف 
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روز توضیحات خود را کتباً ارسال نماید بعد از  01می گردد تا ظرف  باشد بعد از طرح موضوع در کمیسیون به ذینفع اعالم

 می نماید . ، ماه اقدام به اتخاذ تصمیم  0انقضای مدت مزبور کمیسیون ظرف مدت 

هفته از تاریخ  0اگر شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند مکلف است ظرف 

جلوگیری ،موضوع را در کمیسیون مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد 

تعیین می  ، ماه تجاوز کند 2بر تخریب تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از ،کرد.اگر تصمیم کمیسیون ناظر

  غ می شود . گردد این تصمیم به مالک ابال

 اگر مالک در مهلت مقرر اقدام به تخریب ننماید شهرداری رأساً اقدام نموده و هزینه آن را از مالک وصول می نماید . 

تصویب نقشه جامع  ها ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ قانون شهردار ی صدماده  9به موجب تبصره 

 معاف می باشند .  0تبصره شهر صادر شده باشد ، از شمول 

د در مساحت زیر بنای مندرج در پروانه یدر مورد اضافه بنای زا، قانون شهرداری ها  صدماده  2به موجب تبصره  -ب

می توان در صورت عدم ضرروت تخریب اضافه بنا با توجه ، ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون 

مکانی ) در برخی خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ( رأی به اخذ به موقعیت ملک از نظر 

جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری 

یمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . این جر

 همعامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود

نماید که در این صورت ،  شهرداری مکلف است مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدوررای تخریب

 کمیسیون نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود . 

قانون شهرداری ها در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع  صدماده  3به موجب تبصره  -ج

با توجه  ادر حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت تخریب اضافه بن
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به موقعیت ملک از نظر مکانی ) در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز و یا بن بست ( رای به اخذ 

جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از قضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری 

وصول جریمه اقدام نماید این جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر مکلف است بر اساس آن نسبت به 

ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه 

قاضای صدور رای تخریب را بنماید خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و ت

 کمیسیون نیز در این مورد اقدام به صدور رای تخریب می نماید . 

راضی مربوطه اقانون شهرداری ها در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از  صد ماده  4به موجب تبصره  -د

میسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه) به ازای در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد ک

هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که 

الم عساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد کاربرد یا به منظور اختیار شهرداری نیست چرا که قانونگذار بالفاصله ا

نموده که مبلغ هر یک از مبانی که بیشتر باشد آن مبلغ دریافت خواهد شد ،به عبارت دیگر اگر ارزش معامالتی بیشتر از 

تمان ارزش معامالتی ساخ زا رارزش سرقفلی باشد آن ارزش مبنای وصول جریمه قرار می گیرد اما اگر ارزش سرقفلی بیشت

می گیرد و همان گونه که ذکر شده است این امکان نیز زمانی مفهوم پیدا می باشد این ارزش مبنای وصول جریمه قرار 

کند که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی را داشته باشد،در غیر این صورت یک ارزش بیشتر معیار قرار نمی گیرد که آن 

هرداری اعالم نماید . در مان را به شتهم ارزش معامالتی ساختمان است . از ذینفع بالمانع بودن صدور برگ پایان ساخ

 خصوص اضافه بنای زاید بر تراکم مجاز بر اساس بندهای ب و ج عمل خواهد شد . 

قانون شهرداری ها در مورد احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان  صدماده  5به موجب تبصره  -ه

وع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل اصالح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و ن
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. صادر نماید  ، یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد

 صدور برگ پایان ساختمان می باشد .  و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده 

  رای کمیسیون قابل اعتراض بودن

 01کمیسیون بعد از آن که به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای نمود آن را ابال غ می نماید این رأی بر طبق تبصره 

روز قابل اعتراض در کمیسیون تجدید نظر است ، در واقع شکایت در شعبه دیگری  01قانون شهرداری ها ظرف  صدماده 

که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون اولی می باشند مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد رای  صداز کمیسیون ماده 

قانون دیوان عدالت اداری قابل  03ماده  2صادره قطعی و الزم االجراست البته باید توجه نمود که این رای به موجب بند 

اداری : صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر  قانون دیوان عدالت 03اعتراض در دیوان عدالت اداری است) ماده 

 قانون شهرداری ( صدرسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده  -2است : 

  اعضای کمیسیون بترکی

 قانون شهرداری ها عبارتند از :  صدماده  0اعضای کمیسیون بر طبق تبصره 

 وزارت کشور ۀنمایند -الف

   یکی از قضات دادگستری -ب

  شورای اسالمی شهر ۀنمایند -ج

   شهرداری ۀنمایند -د

 ) نماینده شهرداری صرفاً برای ادای توضیح حاضر می شود و حق رأی ندارد( 

  انواع تصمیمات

 ند از : تقانون شهرداری ها تصمیمات کمیسیون عبار صدبا توجه به تبصره های ماده 
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 تخریب –الف 

  جریمهاخذ  -ب

 محیط سیستم 

 مطابق شکل: در ابتدای ورود به نرم افزار فرم زیر نمایان می شود

 نام کاربر    -0

 کلمۀ عبور را وارد می کنیم. -2

 روی دکمه ورود کلیک می کنیم.  -3

 

 کردن   Loginمحیط سایت پس از 

 این کمیسیون می باشد . که برای انجام تراکنش های مربوط به 011در سمت راست منوی مربوط به کمیسیون ماده 
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 تغییر رمز کاربر 

  .نماییدکلیک  در شکل مشخص شده استبرای تغییر رمز ابتدا بر روی نام کاربر که  

  نمایش داده می شود .زیر مطابق شکل فرم   

 

دید و پس از آن رمز ج شدهو در قسمت رمز قبلی رمزی که اکنون با آن وارد سیستم  کلیک نماییدتب رمز عبور را برروی 

 نموده و برروی تایید کلیک نمایید.را وارد 
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 پرونده از شهرسازی به کمیسیون ارسال 

در صورتی که بخواهید پرونده از شهرسازی به کمیسیون ارسال شود باید فرمهای جریمه و الیحه ، تحلیل تعیین خالف 

 را تکمیل نمایید. پیش نویس کمیسیونساختمان ، 
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در صورتی که در گردش کارها از توابع ارسال به کمیسیون و فرمول آن تعریف شده باشد پرونده از کارتابل شهرسازی 

 شود. خارج می شود و در کارتابل کمیسیون نمایش داده می

امل کدر صورتی که پرونده با این کدنوسازی در کمیسیون درخواست داشته باشد و درخواست آن هنوز تکمیل و بایگانی 

 .گرددشود و پرونده به کمیسیون ارسال نمیروبرو مینشده باشد با خطا 

 کارتابل 

کارتابل در واقع نمایش سیستمی کلیه کارهایی است که به یک شخص ارجاع شده است و داری امکانات مورد نیاز در حوزه 

 توسط کاربر مورد بهره برداری قرار میاختیارات آن شخص می باشد هر یک از این امکانات در قالب یک فرم طراحی و 

 گیرد.
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 اطالعات کمیسیون

 این بخش شامل زیرمنوهای مختلف می باشد که در ادامه هریک از آنها را به تفصیل توضیح خواهیم داد. 

 کارشناسی

می باشد تب  3می باشد و شامل  011این فرم جهت نمایش الیحه ارسالی از شهرسازی است و اعمال نظر کارشناس ماده 

 شود.داده میکه در هر یک از این تب ها اطالعات خاصی نمایش 

  باشد.میپارکینگ سوابق رای ( ٬قسمت )تخلف 3در تب اول که شامل 

 تب تخلف

باشد. اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح از جانب شهرداری و ذینفع قابل طرح می 011پرونده در کمیسیون ماده 

باشد که هر شخصی که از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در کمسیون بیانگر این میتخلفات ساختمانی 

 011ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعالم نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صالحیت کمسیون ماده

 . همین می باشد دانست به کمسیون ارجاع دهد هر چند که رویه موجود در شهرداری ها

الف : تشخیص تخلف و گزارش آن ابتدا از سوی مهندس ناظر یا ماموران و شهربانان شهرداری یا از طریق شکایت 

 شود . همسایگان ودرخواست ذینفعان به واحد نظارت و بازرسی معاونت شهرسازی یا اداره ساختمان اطالع داده می

اخطار الزم را کتبا و شفاها صادرو از ادامه کار در صورت نیازجلوگیری   یا ذینعب : واحد نظارت با تشخیص تخلف به مالک و 

 .یردگجلوگیری از ادامه کار توسط ماموران شهرداری و در صورت لزوم با کمک ماموران انتظامی صورت می  به عمل آید .

های اجرایی داخل سازمانی قابل  ج : موضوع تخلف اگر قابل رفع از طریق کمیسیون معماری داخلی و یا سایر کمیسیون

پرونده باتقاضای مستقیم شهردار یا نماینده قانونی ایشان در اداره ساختمان و شهرسازی به کمیسیون   حل و فصل نباشد

 ارسال می شود. 011ماده 

تخلف احداث بنای بدون پراونه ، تخلف تراکم اضافی ،تخلف مربوط به عدم  تخلفات قابل طرح در کمیسیون عبارتند از :

تخلف عدم عقب نشینی مالک از معابر عمومی ، تخلف عدم استحکام ،احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ 
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از سه  011در کمیسیون ماده تخلفات باشد . میبنا ، تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی ، تغییر کاربری 

احکام صادره با توجه محوریت این سه اصل کلی به  ،شود دیدگاه رعایت اصول فنی ، بهداشتی و شهر سازی بررسی می

شود. مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها عنوان پایه نظری صادر می

 و تبصره های یازدهگانه آن است . ماده صد قانون شهرداری ها

 ٬مشخصات کالبدی ملک  ٬سوابق شهرسازی  ٬مشخصات ملک  ٬مشخصات مربوط به پرونده از قبیل مشخصات مالک 

 ٬مشخصات موجود ساختمان مطابق آخرین بازدید  ٬مشخصات مجاز ساختمان مطابق آخرین گواهی  ٬تخلفات شهرسازی 

شود که کاربر پیش آمدگیهای ساختمان ) مجاز پروانه ( و توضیحات شهرداری می ٬نه( کاربری های ساختمان )  مجاز پروا

 .نها نیاز خواهد داشتآبرای صدور رای حتما به 

 

 



 

16 
 

 تب پارکینگ 

ینگ مشخصات پارک گردد،در این تب مشخصات پارکینگ که از مهمترین آیتم هایی است که در مورد آن خالف بررسی می

 . داده میشودرا نمایش  مورد نیاز زیر بنای پروانه و پارکینگ مورد نیاز طبق زیر بنای احداثی 

 

 باشد:به طور کلی ضوابط پارکینگ در بناهای مسکونی به صورت زیر می

 .باشدیک واحد مسکونی معاف از پارکینگ می-الف 

 .مترمربع باشد 01دو واحد باید دارای یک پارکینگ   -ب 

زای هرواحد اضافی یک اواحد به  4ت و بیش از اسمترمربع مورد نیاز  32واحد دو پارکینگ با متراژ  4و3زای ابه   -ج

 .بایست لحاظ گرددمترمربع می 25پارکینگ 

 .شودمترمربع فضای حیاط قابل پارک به عنوان یک واحد پارکینگ محسوب می 41مساحت  -د
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که قابل پارک باشد به عنوان مساحت مورد نیاز  %41سطح اشغال ، میزان فضای باز مازاد بر در صورت کاهش   -ه

 .گرددپارکینگ محاسبه می

شود بنابراین در پارکینگ مسقف ) به صورت سایبان ( در داخل حیاط و جدا از ساختمان جزء زیربنا محسوب می -و

 مترمربع باشد 41حت آن با احتساب فضای باز ساختمان صورتی به عنوان پارکینگ قابل قبول خواهدبود که مسا

گاهی در شهر های مختلف با توجه شرایط مختلف منطقه در موقعیت زمانی خاص روش های مختلفی اعمال شده است  -ز

که روش پارکینک مشاعی و تهیه پارکینک از نزدیک ترین محل ممکن در بیرون از ملک یا روش درصدی در اعمال 

 شود. کینگ مورد نیاز اعمال میمحاسبه پار

درصد یا شصت درصد  01در برخی شهرها نسبت  خاصی در شهر های مختلف بوده است، تعداد پارکینک دارای ضوابط

مورد نیاز در مکان مسقف یا روز باز تامین شود . پارکینک روبازبه شرطی در فضای باز   تعداد واحد ها بایستی پارکینک

درصد به جز پارکینک به حیاط عمومی پیش بینی شود . در اماکن تجاری مقررات خاصی  41تامین می گردد که در حدود 

  شود-زیر بنا محاسبه می 3/0بر مبنای  بهداشتی و آموزشی پارکینگ ،اداری  ،برقرار است . اصوال در کاربری های تجاری 

 سوابق رای 

  ،شودنمایش داده می   011در این تب نیز سوابق کمیسیون ماده 
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 آرشیو

ارشیو امکانی را فراهم می آورد تا اسناد مربوط به پرونده نمایش پیدا کند نمایش  اسناد متناسب با درخواست شهر ها می 

و یا هر دو آنها را در برنامه  011باشد و اینکه هر شهر که بخواهد می تواند یا فقط اسناد شهرسازی یا اسناد کمیسیون ماده 

 مشاهده کند . 

 

 نظر کارشناس 

را وارد  نمایدخواهد در خصوص آن پرونده در سیستم درج کارشناس نظرات و تغییراتی را که می ٬در تب نظر کار شناس

  .قسمت تشکیل شده است 3از  نموده،
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 نظرات کارشناس 

 در این تب مشخصاتی از قبیل 

 نمایید.اگر پرونده در کمیسیون قابل طرح است این تیک را فعال  -0

 بخواهیم در کمیسیون مطرح شود تاریخ آن و تیک مربوط به دعوت به جلسه را فعالدر صورتی که  -2

 .نموده

  مشخص نموده)تجدیدنظر،بدوی و...(نوع کمیسیون را در این قسمت  -3

 شود می حیعنی کمیسیونی که پرونده در آن مطرنموده نوع چاپ رای را در این قسمت مشخص  -4

 میشود صد ماده کمیسیون وارد بار اولین برای پرونده یعنی: بدوی  
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 بابت تجدیدنظر فرستاده  دیوان به پرونده و است معترض بدوی شده صادر رای به نسبت مالک: نظر تجدید

 شود.می

 ینتعی که است همان جریمه مبلغ و ندارد تغییری هیچ بدوی شده صادر رای به نسبت پرونده:  بدوی همعرض 

  شده

 یزان م همان جریمه مبلغ و ندارد تغییری هیچ  نظر تجدید شده صادر رای به نسبت پرونده: تجدیدنظر همعرض

 تعیین شده است. که است

 باید ستا ساخته پروانه از بیشتر و است گرفته صورت تخلفی ملکی در یعنی) سابق وضع به برگشت: اعاده 

 (بسازد پروانه طبق و کند تخریب

شرکت کرده است نام آن را در این قسمت مشخص می در صورتی که پرونده قبال در کمیسیون دیگری  -5

نها و تعداد آنها متفاوت می باشد، این قسمت با توجه به مناطق و تعداد کمیسیونها نام کمیسیوکنیم.

 معموال برای پرونده تجدیدنظر پر میگردد.

 . نمودهنام کمیسیون جاری را نیز در این قسمت مشخص  -1

 ت مورد نظرش را درج توضیحا ٬کارشناس در قسمت توضیحات  -7

 و در نهایت دکمه ذخیره را می زند. -0

در صورتی که بخواهیم پرونده از مرحله کارشناسی به مرحله  بعد ارسال گردد برروی دکمه ارسال  -9

 کلیک می نماییم.
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 را دارد و ن..مدی و شهرسازی و آاگر پرونده از نظر کارشناس کمیسیون مشکالتی در ارسال الیحه از جمله مشکالت در

 . نمایید شود به شکل زیر عملمیپرونده برای اصالح مشکل به شهرسازی برگشت داده 

 .فعال نمودهتیک مربوط به عودت پرونده را  -0

 .نماییدکد عودت را انتخاب  -2

 . نماییدتوضیحات مورد نظر را جهت اصالح پرونده وارد  -3

 .برروی دکمه ذخیره کلیک نمایید -4

 نموده تا پرونده  در کارتابل شهرسازی نمایش داده و از کارتابل کمیسیون خارج شود.  برروی دکمه ارسال کلیک -5



 

22 
 

 

 تخلفات 

 در این تب از فرم کارشناسی تخلفات ارسال شده از شهرسازی نمایش داده می شود.
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 تاریخچه عودت

در صورتی که پرونده در گذشته به شهرسازی عودت داده شده باشد در این تب نمایش داده می شود و رنگ آن به رنگ 

 سبز نمایش داده می شود. 

 

 تعیین کمیسیون)کمیسیون تصادفی(

نداشته  و کاربر در تعیین کمیسیون نقشی نمایداین نیاز که سیستم به صورت تصادفی پرونده ها را به کمیسیون ها ارسال 

رایطی به چه شنماید که پرونده ها درکاربر می تواند انتخاب  ،کمیسیون بندی تصادفی برطرف شده است  دربخشباشد 

  .صورت تصادفی کمیسیون آنها انتخاب شود

خش مناطق نموده، دربا انتخاب تاریخ تشکیل کمیسیون تاریخی را که فرم کارشناسی در آن تاریخ پر شده است ربخش در 

  شماره را انتخاب نمایید.
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 نمایید.تخلفات مورد نظر را انتخاب  ٬در قسمت تخلفات 
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  نمایید.ربر است را انهایی را که مورد نظر کآ٬در قسمت نوع کمیسیون 

 

در قسمت ظرفیت کمیسیون نیز تعداد پرونده های موجود در  کمیسیون های موجود را نمایش می دهد و می توان هر 

و در نهایت  نمودهتیک کمیسیون تصادفی را انتخاب سپس و نمودهنها را که مورد نظر وی است را انتخاب آکدام از 

 نمایید.کمیسیون بندی تصادفی را کلیک 

  انتخاب نمایید. تایید و ارسال را  سپس تصادفی را انتخاب دکمه کمیسیون بندی 
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 صدور رای 

می تب  3. این فرم شامل می نمایدجهت صدور رای در خصوص ملک از این فرم استفاده  011کارشناس کمیسیون ماده 

 در هریک از آنها اطالعات خاصی نمایش داده میشود.  باشد.

 الیحه تخلف

در این تب از این فرم الیحه ارسال شده از شهرسازی  همانند قسمت کارشناسی نمایش داده می شود و جهت اطالع کاربر 

پارکینگ و  ٬از وضعیت خالف ساختمانی ملک است و این قسمت خود از سه قسمت تشکیل شده است به نام های تخلف 

 سوابق رای 

 تخلف 

 مایش می دهد .این تب تخلفات را به صورت یک جدول ن
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 پارکینگ 

در این تب نیز همانند کارشناسی تعداد پارکینگ های مربوط به زیر بنای مجاز و موجود در جداول جداگانه نمایش داده 

 می شوند. 
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 سوابق رای 

ید آدر صورتی که قبال روی ملک رای صادر شده باشد در این تب قابل مشاهده است.و رنگ این تب به رنگ سبز در می 

 و برای مشاهده جزییات بیشتر رای روی + کلیک می کنیم )که در شکل با فلش نمایش داده شده است(
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 آرشیو

 در بخش کارشناسی توضیح داده شد.

 صدور رای

 برای ایجاد رای جدید از این بخش استفاده می شود.
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 برروی ویرایش کلیک نموده صفحه زیر نمایش داده می شود. -0

 شامل نوع رای ، کد رای ، مقدار ، تاریخ رای و نماینده و ... را وارد نموده اطالعات رای که -2

 انواع رای ها در کمیسیون به صورت زیر است:

  قلع و تخریب مستحدثات 

 و هریش نمای و زیباسازی -تفصیلی طرح –الف( در مواردی که بنای احداثی بر خالف اصول شهرسازی )ضوابط گذربندی 

مصالح نامناسب و ...( یا بهداشتی )تابش آفتاب یا جریان باد و ...( و خالف  – آتشنشانی ضوابط – بنا استحکام) فنی یا... ( 

 مشخصات مندرج در پروانه یا بدون پروانه شهرداری احداث گردیده و قلع آن ضرورت داشته باشد . 

امتناع نماید پرونده مجددا به همان  ب( در مواردی که مالک / ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده توسط کمیسیون

 کمیسیون ارجاع و کمیسیون نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود . 

ج( در مورد تخلف عدم رعایت عقب نشینی و تجاوز به معابر شهری کمیسیون پس از بررسی و احراز تخلف در صورت 

 خواهد نمود.  اولویت اجرای طرح با رعایت مقررات مربوطه رای به قلع صادر

 :جرائم نقدی 
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الف ( در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه در صورت عدم ضرورت قلع در حوزه استفاده از 

 اراضی مربوطه 

ب( در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی از نظر مصالح مصرفی 

 ی گردد . صادر م

 تعطیل و تبدیل به کاربری مجاز 

قانون شهرداری ها ، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق  55ماده  24به استناد بند  

 ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . 

در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب ، یا پیشه و یا تجارت دائر شود 

این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز  011شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 

ماه تجاوز نماید . در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و  تخلف مالک یا مستاجر یا تعیین مهلت مناسب که نباید از دو

 یاتجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند . 

  

 بر روی انشا رای کلیک نموده تا رای جدید صادر شود . -3
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در صورتی که پرونده تجدید نظر باشد و در بخش نوع چاپ رای تجدید نظر را انتخاب نمایید صفحه ای مطابق فرم 

 شود که رایهای بدوی مورد نظر را تایید و نقص نمایید. نمایش داده میزیر 

 

 در صورتی که میخواهید اطالعات ذخیره شود برروی دکمه کلیک نموده -4

 در صورتی قصد انصراف از کار نموده برروی این دکمه کلیک نموده -5

 حذف رای را انتخاب نمایید.در صورتیکه بخواهید رای مورد نظر حذف شود برروی رای کلیک نموده و دکمه  -1

 درصورتی که بخواهید کلیه رایهای موجود حذف شود از گزینه حذف آرا انتخاب نمایید. -7
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 بعد از ذخیره رای ،  رای مورد نظر نمایش داده می شود.

ر صورت ددر صورتی که بخواهید اطالعات به صورت پیش نمایش نمایش داده شود برروی این دکمه کلیک نمایید. -0

 ل اطالعات آن را ویرایش نموده و مشکالت را برطرف کرده.مشک

بعد از کلیک برروی پیش نمایش و مشاهده گزارش رای مورد نظر زمانی که برروی چاپ رای کلیک نمایید . رای  -9

 نظر ذخیره می شود.  پرونده مورد  آرشیو مورد نظر در آرشیو کمیسیون قرار می گیرد ودر

به صورت بایگانی درآمده و از کارتابل در صورتی که پرونده مشکل نداشته به مرحله بعد ارسال می شود که  -01

 کمیسیون خارج می شود و در کارتابل شهرسازی نمایش داده می شود.

 در صورتی که پرونده مشکل داشته با کلیک برروی برگشت به مرحله قبل ارسال می شود. -00

 نده  بعدی را مشاهده کرده برروی این دکمه کلیک نمایید.در صورتی که بخواهید پرو -02

 در صورتی که بخواهید پرونده قبلی را مشاهده نموده برروی این دکمه کلیک می نمایید. -03
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 اطالعات شهرسازی

در صدور رای مورد نیاز  نموده،اطالعات شهرسازی همچون اطالعات برو کف وتوافقنامه و یا صلحنامه را مشاهده  کاربر

تب اطالعات برو کف وتوافقنامه و یا  3است فرم اطالعات شهرسازی جهت پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است و از 

 صلحنامه تشکیل شده است و فقط جنبه نمایشی دارد .
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 ویرایش تخلفات

در صورتی که تخلفات دچار مشکل و احتیاج به ویرایش داشته ، ابتدا از کارتابل ردیف مورد نظر را انتخاب نموده سپس 

 سال تخلف ، مقدار ، حداکثر میتوانیدصفحه ای مطابق صفحه زیر نمایش داده می شود که نموده،برروی ویرایش کلیک 

 .نماییدجریمه و... را ویرایش 
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 براساس درخواستارسال پیامک 

و سرویس پیامک نیز راه اندازی شده باشد با  بودهدر صورتی که دارای سرویسهای ارسال انبوه پیامک مانند مگفا و... 

 کلیک برروی درخواست و ارسال پیامک براساس درخواست ، پیامک برای متقاضیان آن درخواست ارسال می گردد.

متقاضیان انتخاب و برروی دکمه ارسال کلیک نموده تا پیام برای متقاضی یا  برای این منظور کافی است تاریخ و ساعت و

 متاقضیان ارسال گردد. 
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 مدیریت نماینده ها

 همانطور که قبال نیز توضیح داده شده است ترکیب نمایندگان کمیسیون به شرح زیر می باشد.

  . وزارت کشور ۀنمایند -الف

  . یکی از قضات دادگستری -ب

  . شورای اسالمی شهر ۀنمایند -ج

 ) نماینده شهرداری صرفاً برای ادای توضیح حاضر می شود و حق رأی ندارد( . شهرداری ۀنمایند -د

 .در صورت هرگونه تغییر اطالعات با استفاده از این بخش ویرایش نمایید
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 درج نماینده جدید

 اضافه گردد از این بخش استفاده نمودهدر صورتی که بخواهیم نماینده جدید به لیست نمایندگان 

 

 

 نمایید.در این بخش نام نماینده جدید را وارد  .0

 ۀنمایند ، شورای اسالمی شهر ۀنمایند ،قضات دادگستری ،وزارت کشور ۀنماینددر این بخش نوع نماینده ) .2

 (شهرداری

 نمایید.نوع کمیسیون را وارد  .3

 انتخاب نمودهتاریخ شروع و پایان کمیسیون را  5و4در بخش 
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 توکن در این بخش اطالعات را وارد نموده(.قفل الکترونیکی ) در صورت وجود 1

رود. این کار میبه سامانهای به رایانه سرویسکوچک که برای ورود کاربر یک  افزاریسخت توکن یا قفل الکترونیکی ،

یستم گیرد تا به راحتی بتوانند برای استفاده از یک ستگاه یک دستگاه فیزیکی است که در اختیار کاربران مجاز قرار میدس

شود. از ها تشخیص داده شود. توکن امنیتی برای اثبات هویت فرد به صورت الکترونیکی استفاده میکامپیوتری هویت آن

یک  ،دبرناست، بهره می ورود به سیستممشتری که خواهان  احراز هویتمعمولی برای  رمز عبورتوکن به عالوه یا به جای 

 کند.کلید الکترونیکی برای دسترسی عمل می

 مایید.وارد ن.نمونه امضا، در این بخش عکس نمونه امضا را -7

 مدیریت نماینده ها

و کمیسیونها نمایش داده می شود ، عالوه بر آن میتوانید شناسه ها و کمیسیونهای  قفلهای الکترونیکیدر این بخش لیست 

 نمود.جدید را نیز اضافه یا حذف 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
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 تتنظیما

 در این بخش شامل دو بخش می باشد که در ادامه به توضیح هر کدام از آنها می پردازیم.

 مدیریت گردش کار

که در کارتابل کمیسیون ، کدام نوع کمیسیون و کدام مرحله را در این بخش به کاربران مختلف دسترسی داده می شود 

 مشاهده کند.
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 م کاربرنا -0

  منطقه شهرداری -2

 نوع پرونده -3

 مرحله  -4

 در پایان  برروی دکمه ذخیره در غیر اینصورت برروی انصراف کلیک نموده. -5
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 کمیسیونتنظیمات 

 

  

 تایید می شود.رای بدوی به صورت پیش فرض  انتخاب شود،تایید رای بدوی ، در صورتیکه تیک آن -1

ایش عالوه بر کارتابل شهرسازی کارتابل کمیسیون نیز نم انتخاب شود،نمایش کارتابل اصلی ، در صورتیکه تیک آن -2

 داده می شود در غیر این صورت فقط کارتابل کمیسیون نمایش داده می شود.

نمایش پارامتر چاپ رای بدوی ، موقع گزارش رای بدوی به صورت پارامتری نمایش داده شود و مقدار وارد شود. -3

ی بدوی تعریف شده باشد تیک آن را زده در غیر این صورت تیک آن در صورت که گزارشهای پارامتری برای را

 برداشته شود.

درصورتی که تیک تعیین اتوماتیک تاریخ کمیسیون انتخاب شود ، در بخش کارشناسی در قسمت تعیین کمیسیون  -4

 تاریخ به صورت پیش فرض برای کاربر نمایش داده میشود.

 ه تا اطالعات و تغییرات ذخیره شود.در پایان برروی دکمه ذخیره کلیک نمود
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 کارتابل پاسخگوی کمیسیون

این فرم نیز مانند فرم پاسخگو در شهرسازی می باشد که با وارد شماره ارجاع ، شماره دبیرخانه و... می توانید وضعیت 

 شود.رونده )عودت به شهرسازی ،ارسال به شهرسازی و ..(نمایش داده میپ

 

 ود. شدرفرم مشخصات کمیسیون ، اطالعات مربوط به کمیسیون کدارجاع نمایش داده می در زیرسیستم شهرسازی
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 در بخش کارشناس کمیسیون ،توضیحات مربوط به عودت و توضیحات کارشناسی  نمایش داده می شود.

 شود.در بخش دریافت رای،رایهای صادرشده و تخلفات نمایش داده می
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