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عملکرد معاونت

ــوه  ــی از طــرف ق ــای ارجاع ــه ه ــای الزم در خصــوص نام ــی و هماهنگــی ه ــالغ و معرف   اب
ــه قضائی

ــر  ــه تعــداد ۴۰۶ نفــر( براب ــا کنــون )ب ــداز صنــدوق مــاده ۷۳ ت   موجــودی حســاب پــس ان
ــد. ــی باش ــال  م ۱۸،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ری

  استخدام نیروهای جدیدالورود پیمانی در سازمان آتش نشانی به تعداد ۳۰ نفر 
  تکمیــل پرونــده هــای مربــوط بــه فــوق العــاده خبــره کارمنــدان و ارســال پرونــده هــا بــه 

ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــا و  پیگیــری هــای متعــدد بــرای حصــول نتیجــه 
  تجلیــل از بازنشســته گان ســال ۹۴ و ۹۵ در مراســمی ویــژه بــا تقدیــم لــوح تقدیــر و هدایــا 

بــه پیــش کســوتان شــهرداری
  اعــزام کارمنــدان شــهرداری و کارکنــان بازنشســته بــه مشــهد مقــدس بــه تعــداد ۱۶ کاروان 

و ۶۰۰  نفــر
ــه تعــداد  ۷۴۰   مــورد کــه پــس از  ــده هــا ب   تشــکیل شــورای اداری جهــت بررســی پرون

ــه صــدور احــکام، اقــدام الزم صــورت گرفتــه اســت. صورتجلســه نســبت ب
  تشــکیل جلســات کمیتــه انضبــاط کار کارگــری بــرای رســیدگی بــه تشــویقات و تنبیهــات 
ــدان  ــورد کارمن ــده. )در م ــداد ۱۱ جلســه و بررســی ۱۰۰ پرون ــه تع ــون کار ب مشــمولین قان

ارســال ۲ مــورد پرونــده بــه تخلفــات اداری(
ــن  ــداد ۷ جلســه  و تعیی ــه تع ــی و بهداشــت کار ب ــه حفاظــت فن   تشــکیل جلســات کمیت

ــرای کارگــران میــزان حــق لبــاس ب
ــداد ۱۵ جلســه و بررســی  ــه تع ــدی مشــاغل ب ــه بن ــه طــرح طبق   تشــکیل جلســات کمیت

ــورد ۵۸۰ م
ــا بیمــه البــرز از اول اســفند     هماهنگــی هــای الزم در خصــوص بیمــه تکمیلــی درمــان ب

ــا ۸،۰۰۰ نفــر( ــاه ۹۵)تقریب م
ــخ  ــرز از تاری ــه الب ــا بیم ــی ب ــئولیت مدن ــه مس ــوص بیم ــای الزم در خص ــی ه   هماهنگ

۹۵/۱۱/۱۵ بــرای کلیــه شــهروندان
  رســیدگی بــه امــور مربــوط بــه فــوق العــاده کارانــه کارکنــان بــه تعــداد ۱،۶۲۴ مــورد بــرای 

کلیــه کارمنــدان رســمی و پیمانــی
ــق و  ــه مناط ــال ۹۵  ب ــان س ــان در جری ــی کارکن ــای ارزش یاب ــرم ه ــال ف ــل وارس   تکمی

ــی ــمی و پیمان ــان رس ــداد کارکن ــه تع ــا ب ــازمان ه س

معاونت اداری و مالی
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  صــدور احــکام کارمنــدی و کارگری)اعمــال درصــد افزایــش حقوق،ارتقــا گــروه، انتصــاب، 
گــروه هــای تشــویقی و.....(

  تکمیل پرونده و پرداخت هزینه های مربوط به ازدواج و فوت پرسنل وظیفه بگیر
ــور اداری و  ــناس ام ــط کارش ــه توس ــورت روزان ــه ص ــق ب ــا و مناط ــازمان ه ــی از س   بازرس
ــاب رجــوع و  ــم ارب ــی مرکــزی جهــت کنتــرل و راهنمایــی الزم از نظــر تکری مســئول بایگان

ــه پیشــنهادات و نقطــه نظــرات ارائ
  مراجعــه بــه اداره کار جهــت رســیدگی بــه شــکایات بازنشســته گان کارگــری شــهرداری بــه 

تعــداد ۱۵ مــورد
  ماموریت و نقل و انتقال کارکنان  و تشکیل کمیته نقل و انتقال

  پاســخ گویــی بــه مراجعیــن کار بــه طــور متوســط روزانــه ۲۰ نفــر و ثبــت ۱،۶۸۷ نفــر در 
لیســت متقاضیــان کار 
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خالصه ای از شرح وظایف اداره امالک شهرداری ارومیه
  خریــد، فــروش، اجــاره امــالک و مســتغالت مــورد نیــاز طــرح هــاي توســعه شــهري مرتبــط 

، بــا لحــاظ کلیــه حقــوق مــادي و معنــوي امــالک در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوطــه.
ارجــاع موضــوع تقویــم بهــای امــالک ) اعــم از عرصــه و اعیــان( بــه هیــات ارزیابــی منتخــب 
شــهرداری یــا هیــأت هــای کارشناســان رســمی دادگســتری در چــار چــوب ضوابــط جاریــه. 

اخذ خدمات، ارزش افزوده و ... برابر الیحه مصوب شورای اسالمی شهر ارومیه.
  هماهنگــي بــا ســایر ســازمان هــا و ادارات مربوطــه در شــهرداري و ســایر ارگان هــای دولتــی 
ــه شــهرداري  ــه منظــور احقــاق حقــوق ملکــي امــالک و مســتغالت متعلــق ب و خصوصــی ب
ــوب  ــده در چارچ ــاد ش ــتغالت ی ــالک و مس ــي ام ــي و ثبت ــات قانون ــع معارض ــه و رف ارومی

قوانیــن و مقــررات و ضوابــط جاریــه.
  حفاظت و مدیریت امالک و مستغالت در اختیار شهرداری ارومیه .

ــه  ــري هم ــارت و پیگی ــز نظ ــادي الزم و نی ــي و اقتص ــردي ، فن ــات کارب ــی و مطالع   بررس
ــالک شــهرداری  ــداف اداره ام ــق اه ــاز در جهــت تحق ــورد نی ــای م ــه ه ــا و برنام ــت ه فعالی

ــه . ارومی
  انجــام معامــالت، خریــد و فــروش و انعقــاد قراردادهــاي الزم در رابطــه بــا موضــوع فعالیــت 

مرتبــط بــا سیاســت اداره امــالک در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوطــه.
ــارکت  ــذاري و مش ــرمایه گ ــت س ــهرداري جه ــط ش ــاي ذیرب ــایر واحده ــا س ــکاري ب   هم
اشــخاص حقیقــي و حقوقــي جهــت پیشــبرد سیاســت هــای توســعه شــهري در چارچــوب 

ــه. ــررات مربوط ــن و مق قوانی
ــوب  ــي مص ــرح تفصیل ــب ط ــررات در قال ــط و مق ــوب ضواب ــاز در چارچ ــم مج ــر تراک   تهات
مناطــق شــهري و ســایر قوانیــن و مقــررات شهرســازي و قوانیــن مصــوب شــوراي محتــرم 

اســالمي شــهر. 
ــق  ــالی از مناط ــای ارس ــزارش ه ــي و گ ــرل کروک ــرداری، کنت ــه ب ــده، نقش ــکیل پرون   تش
پنــج گانــه و ســازمان هــای ذیربــط شــهرداری، اخــذ نظریــه طــرح هــاي تفصیلــي و بروکــف 
امــالک و اراضــي واقــع در طــرح و امالکــي کــه بــه نحــوی  بــا پــروژه هــای مصــوب در بودجــه 

تداخــل دارنــد .
  شناســائي انهــار - شــوارع متروکــه هــاي ناشــي از اضافــه مســاحت هــا و فــروش آنهــا حتــي 
ــرداري  ــره ب ــل به ــه بصــورت مســتقل قاب ــاور در صورتیک ــالک مج ــن ام ــه مالکی ــکان ب االم

بــراي شــهرداري نباشــد.
   و ســایر فعالیــت هــای و عملکــرد اداره امــالک شــهرداری ارومیــه کــه در چارچــوب قوانیــن 

و مقــررات و مصوبــات شــورای محتــرم اســالمی شــهر ارومیــه مــی باشــد.

اداره امالک
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سهم هر یک از کد های درآمدی اداره اماک در سال ۱۳95

نمودار عملکرد اداره اماک در سال ۱۳95) به هزار ریال (
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عکس هوایی از میدان آذربایجان ) قبل از احداث تقاطع غیر هم سطح آذربایجان (

تقاطع غیر هم سطح ابوذر 
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تقاطع غیر هم سطح امامت 

آزاد سازی خیابان پیروزی 2
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اداره درآمدهای عمومی 
   اداره درآمدهای عمومی زیر نظر شهرداری ارومیه بوده و واحد های آن عبارت است از

۱( وصول مطالبات
۲( عوارض کسب و پیشه اصناف

۳( عوارض خودرو
۴( عوارض عمومی

۵( واحد اجرای احکام
    اهم وظایف هر واحد به شرح ذیل می باشد

۱( وصــول مطالبــات: پیگیــری وصــول چــک هــای برگشــتی کلیــه مناطــق پنــج گانــه و 
بقیــه ســازمان هــا بــا هماهنگــی اداره ثبــت اســناد را بــه عهــده دارد.

۲( عــوارض کســب و پیشــه اصنــاف: وصــول عــوارض کلیــه اصنــاف ســطح شــهر ارومیــه 
را بــر عهــده دارد.

ــر  ــه و دیگ ــهر ارومی ــطح ش ــای س ــودرو ه ــوارض خ ــول کل ع ــودرو: وص ــوارض خ ۳( ع
ــر  ــد را ب ــی کنن ــه م ــوارض خــودرو مراجع ــه ع ــه ب ــای کشــور ک ــای شهرســتان ه خودروه

ــد. ــده دارن عه
ــه، مهــد  ــه مطــب پزشــکان شهرســتان ارومی ــوارض کلی ــی: وصــول ع ــوارض عموم 4( ع
کــودک هــا، پلیــس +۱۰ ، دفاتــر پیشــخوان دولــت، عــوارض جایــگاه هــای ســوخت و عــوارض 

نمایندگــی هــای خــودرو شهرســتان ارومیــه را برعهــده دارد.
5( واحــد اجــرای احــکام: پیگیــری و اجــرای احــکام مــاده صــد و مــاده ۷۷ کلیــه مناطــق 

پنــج گانــه شــهرداری را بــر عهــده دارد.

اداره درآمد های عمومی 
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ــودی و  ــن م ــالف بی ــع اخت ــوب ۳۴/۰۴/۱۱ رف ــهرداری مص ــون ش ــاده ۷۷ قان ــاس م   براس
ــتری و  ــی دادگس ــور، نمایندگ ــده وزارت کش ــکل از نماین ــیونی متش ــه کمیس ــهرداری ب ش

ــت. ــی اس ــادره قطع ــود و رای ص ــی ش ــاع م ــهر ارج ــن ش ــده انجم نماین
  تعریف ماده 77 قانون شهرداری مصوب ۱۳۳4/4/۱۱ 

ــب  ــیون مرک ــه کمیس ــوارض ب ــورد ع ــهرداری در م ــودی و ش ــالف م ــه اخت ــر گون ــع ه رف
ــم  ــود و تصمی ــی ش ــاع م ــهر ارج ــن ش ــتری و انجم ــور و دادگس ــدگان وزارت کش از نماین
کمیســیون تشــخیص مــی شــود و طبــق مقــررات الزم االجــرا بــه تصمیــم اداره ثبــت قابــل 
ــه  ــور ب ــم کمیســیون مزب ــق تصمی ــر طب ــف اســت ب ــت مکل ــرای ثب ــد اج ــی باش وصــول م

ــد. ــادرت نمای ــهرداری مب ــب ش ــول طل ــه وص ــرورت اجرائی ض
ترکیب اعضای کمیسیون:
۱- نماینده وزارت کشور
۲- نماینده دادگستری 

۳- نماینده شورای شهر 
   صاحیــت هــای کمیســیون مــاده 77: قانــون در ایــن ارتبــاط کــه آیــا کمیســیون ابتدا 
بــه صالحیــت خــود رســیدگی مــی کنــد ســاکت اســت امــا قاعدتــا وقتــی اختالفــی بــرای 
رســیدگی بــه کمیســیون آورده مــی شــود الزم اســت کمیســیون صالحیــت ذاتــی و محلــی 
خــود را بررســی نمــوده و تصمیــم بگیــرد کــه آیــا صالحیــت رســیدگی بــه مــورد را دارد یــا 

خیــر بدیهــی اســت کــه کمیســیون
نمــی توانــد بــدون تعییــن صالحیــت خــود در ارتبــاط بــا مــورد از حیــث صالحیــت ذاتــی و 

محلــی اقــدام بــه رســیدگی نمایــد. 
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در اغلــب شــهرداری هــا در صورتیکــه مــودی اعتراضــی 
ــد،  ــا نحــوه محاســبه آن داشــته و درخواســت رســیدگی نمای ــزان عــوارض ی ــه می نســبت ب
کمیســیون جهــت رســیدگی بــه اعتــراض مــودی تشــکیل مــی گــردد در حالــی کــه بــا توجــه 
بــه ظرفیــت کمیســیون مــاده ۷۷ کــه بــه عنــوان مرجــع حــل اختــالف مــودی و شــهرداری 
اســت، شــهرداری هــا نیــز میتوانــد در صــورت داشــتن مطالبــه عــوارض از مودیــان و اختــالف 
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حاصلــه یــا عــدم پرداخــت و تمکیــن بــه عــوارض قانونــی از ســوی مودیــان مراتــب را پیــش 
آگهــی و در کمیســیون طــی مراحــل نماینــد.

   آشنایی با وظایف دبیرخانه
۱- وصول اعتراض مودیان و تشکیل پرونده 

۲- ثبت و پیگیری لوایح و پرونده و احکام صادره 
۳- بررســی کارشناســی پرونــده هــای ارجاعــی بــه کمیســیون از حیــث قابــل طــرح بــودن 

در کمیســیون 
۴- صدور دعوتنامه به مودی جهت حضور در کمیسیون 

۵- برنامه ریزی و تنظیم جلسات کمیسیون ماده ۷۷ 
۶- ابالغ رای قطعی به مودی یا واحدهای تابعه شهرداری

۷- بایگانی آراء در سیستم 
دبیرخانــه کمیســیون مــاده ۷۷ زمــان برگــزاری جلســات و ســاعات آن را مشــخص و بــرای 
مودیــان دعوتنامــه ای بــا ذکــر تاریــخ و ســاعت ارســال مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه 

جلســات کمیســیون الزامــا در اوقــات غیــر اداری تشــکیل مــی شــود.
در کمیســیون مــاده ۷۷ شــهرداری کالنشــهر ارومیــه، حجــم پرونــده هــای مطروحــه ممکــن 
ــکاری،  ــا هم ــن ب ــد بنابرای ــاب نمای ــه را ایج ــه در هفت ــد جلس ــکیل چن ــرورت تش ــت ض اس
اســتقبال و حضــور فعــال اعضــاء کمیســیون بــه تعــداد ۳۹۵ فقــره پرونــده در ســال ۱۳۸۸ و 
۵۹۷ فقــره در ســال ۱۳۸۹ و ۵۱۲ فقــره در ســال ۱۳۹۰ ،۷۳۳ فقــره در ســال ۱۳۹۱، ۴۴۷ 

فقــره در ســال ۱۳۹۲ و نهایتــا ۳۵۶ فقــره در ســال ۱۳۹۳ رســیدگی گردیــده اســت.

آمار عملکرد کمیسیون ماده 77 شهرداری ارومیه در سال 1395   
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تاریخچه ماده صد قانون شهرداری ها
ــه را  ــون بلدی ــال ۱۲۸۶ قان ــذاری و در س ــون گ ــن دوره قان ــی در اولی ــورای مل ــس ش مجل
ــن  ــای ۰۲/۳۰ و ۱۳۲۸/۰۵/۰۴  قوانی ــخ ه ــر در تاری ــن ام ــب ای ــب رســاند و متعاق ــه تصوی ب
ــخ  ــد. در تاری ــب گذران ــری در خصــوص تشــکیل شــهرداری و انجمــن شــهرها از تصوی دیگ
ــا و ســرانجام در  ــی شــهرداری ه ــی الیحــه قانون ــن قبل ــل قوانی ــز در تکمی ۱۳۳۱/۰۵/۲۰ نی
تاریــخ ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ قانــون فعلــی شــهرداریها بــه تصویــب رســید. ایــن قانــون در طول ســالها 
، مــورد اصالحــات و الحاقــات متعــددی قــرار گرفتــه اســت . از جملــه در مــورخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ 
مــاده صــد قانــون شــهرداری و ۲ تبصــره آن الحــاق گردیــد در مــورخ ۱۳۵۲/۰۵/۱۷ تبصــره 
یــک مــاده صــد قانــون شــهرداری بــه شــکل موجــود اصــالح و در مــورخ ۱۳۵۵/۱۱/۲۴ قانــون 
الحــاق ۶ تبصــره بــه مــاده صــد قانــون شــهرداریها از تصویــب مجلــس گذشــت و نیــز تبصــره 
هــای ۸و۷و۶و۵و۴و۳و۲و۱ نیــز در تاریــخ ۱۳۵۸/۰۶/۲۷ بــه مــاده صــد الحــاق گردیــد ، کــه 

خــود بیانگــر توجــه شــورای انقــالب بــه امــر رســیدگی بــه تخلفــات ســاختمانی بــود. 
   ماده ۱00 قانون شهرداري ها

ــدام  ــل از هــر اق ــد قب ــم آن بای ــا حری ــع در محــدوده شــهر ی ــن اراضــي وامــالک واق  مالکی
عمرانــي یــا تفکیــک ارا ضــي و شــروع ســاختمان از شــهرداري پروانــه اخــذ نمایند. شــهرداري 
میتوانــد از عملیــات ســاختماني ســاختمان هــاي بــدون پروانــه یــا مخالــف مفــاد پروانــه، بــه 
وســیله ماموریــن خــود اعــم از آن کــه ســاختمان در زمیــن محصــور یــا غیــر محصــور واقــع 

باشــد جلوگیــري نمایــد. 
تبصــره ۱:در مــوارد مذکــور فــوق کــه از لحــاظ اصــول شهرســازي یــا فنــي یــا بهداشــتي، 
ــد  ــته باش ــرورت داش ــه ض ــدرج در پروان ــخصات من ــالف مش ــاي خ ــات و بناه ــع تاسیس قل
ــه  ــد، ب ــده باش ــداث ش ــه اح ــروع ب ــا ش ــداث ی ــاختمان اح ــهرداري س ــه ش ــدون پروان ــا ب ی
ــه  ــور ب ــده وزارت کش ــب از نماین ــي مرک ــیون های ــوع در کمیس ــهرداري موض ــاي ش تقاض
ــي  ــر دادگســتري و یک ــه انتخــاب وزی ــي از قضــات دادگســتري ب انتخــاب وزیرکشــور و یک
ــس از  ــیون پ ــود. کمیس ــرح میش ــهر مط ــن ش ــاب انجم ــه انتخ ــهر ب ــن ش ــاي انجم از اعض
وصــول پرونــده بــه ذي نفــع اعــالم مــي نمایــد کــه ظــرف ده روز توضیحــات خــود را کتبــاً 
ارســال دارد، پــس از انقضــاء مــدت مذکــور، کمیســیون مکلــف اســت موضــوع را بــا حضــور 
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نماینــده شــهرداري کــه بــدون حــق راي بــراي اداي توضیــح شــرکت مــي کنــد، ظــرف مــدت 
یــک مــاه تصمیمــات مقتضــي بــر حســب مــورد اتخــاذ کنــد، در مــواردي کــه شــهرداري از 
ادامــه ســاختمان بــدون پروانــه یــا مخالــف مفــاد پروانــه جلوگیــري مــي کنــد، مکلــف اســت 
حداکثــر ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ جلوگیــري، موضــوع را در کمیســیون مذکــور مطــرح 
نمایــد درغیــر ایــن صــورت کمیســیون بــه تقاضــاي ذي نفــع بــه موضــوع رســیدگي خواهــد 
کــرد. در صورتــي کــه تصمیــم کمیســیون بــر قلــع تمــام یــا قســمتي از بنــا باشــد، مهلــت 
ــف اســت  ــد. شــهرداري مکل ــي نمای ــن م ــد تعیی ــاه تجــاوز کن ــد از دو م ــه نبای مناســبي ک
تصمیــم مزبــور را بــه مالــک ابــالغ کنــد، هــرگاه مالــک در مهلــت مقــرر اقــدام بــه قلــع بنــا 
ــه اجــراي  ــن نام ــررات آیی ــق مق ــه آن را طب ــرده و هزین ــدام ک ــاً اق ــد، شــهرداري راس ننمای

وصــول عــوارض از مالــک دریافــت خواهــد نمــود. 
تبصــره ۲:درمــورد اضافــه بنــاي زایــد بــر مســاحت زیربنــاي منــدرج در پروانــه ســاختماني 
واقــع در حــوزه اســتفاده از اراضــي مســکوني، کمیســیون مــي توانــد درصــورت عــدم ضــرورت 
قلــع اضافــه بنــا بــا توجــه بــه موقعیــت قوانیــن و آییــن نامــه هــا ملــک از نظــر مکانــي )در 
بــر خیابــان هــاي اصلــي یــا خیابــان هــاي فرعــي و یــا کوچــه بــن بــاز یــا بــن بســت( راي 
بــه اخــذ جریمــه اي کــه متناســب بــا نــوع اســتفاده از فضــاي ایجــاد شــده و نــوع اســتفاده 
ــه  از نظــر مصالــح مصرفــي باشــد، تعییــن و شــهرداري مکلــف اســت براســاس آن نســبت ب
وصــول جریمــه اقــدام نماینــد )جریمــه نبایــد از حداقــل یــک دوم کمتــر و از ســه برابــر ارزش 
معامالتــي ســاختمان بــراي هرمترمربــع بنــاي اضافــي بیشــتر باشــد(. در صورتــي کــه ذي نفــع 
از پرداخــت جریمــه خــودداري نمــود، شــهرداري مکلــف اســت مجــدداً پرونــده را بــه همــان 
کمیســیون ارجــاع و تقاضــاي صــدور راي تخریــب را بنمایــد. کمیســیون درایــن مــورد نســبت 

بــه صــدور راي تخریــب اقــدام خواهــد نمــود.
تبصــره ۳:در مــورد اضافــه بنــاي زایــد بــر مســاحت منــدرج در پروانــه ســاختمان واقــع در 
ــد در صــورت عــدم  ــي، صنعتــي و اداري کمیســیون میتوان حــوزه اســتفاده از اراضــي تجارت
ضــرورت قلــع اضافــه بنــا، بــا توجــه بــه موقعیــت ملــک از نظــر مکانــي )در بــر خیابــان هــاي 
اصلــي یــا خیابانهــاي فرعــي و یــا کوچــه بــن بــاز یــا بــن بســت( راي بــه اخــذ جریمــه اي کــه 
متناســب بــا نــوع اســتفاده از فضــاي ایجــاد شــده و نــوع ســاختمان از نظــر مصالــح مصرفــي 
باشــد تعییــن و شــهرداري مکلــف اســت براســاس آن نســبت بــه وصــول جریمــه اقــدام نمایــد 
)جریمــه نبایــد حداقــل از ۲ برابــر کمتــر و از ۴ برابــر ارزش معامالتــي ســاختمان بــراي هــر 
متــر مربــع بنــاي اضافــي ایجــاد شــده بیشــتر باشــد(. در صورتــي کــه ذي نفــع از پرداخــت 
جریمــه خــودداري نمــود، شــهرداري مکلــف اســت مجــدداً پرونــده را بــه همــان کمیســیون 
ارجــاع و تقاضــاي صــدور راي تخریــب را بنمایــد. کمیســیون در ایــن مــورد نســبت بــه صــدور 

راي تخریــب اقــدام خواهــد نمــود. 
ــه در حــوزه اســتفاده از اراضــي مربوطــه،  ــدون پروان ــاي ب ــورد احــداث بن ــره 4 :در م تبص
درصورتــي کــه اصــول فنــي و بهداشــتي و شهرســازي رعایــت شــده باشــد کمیســیون مــي 
ــک  ــدون مجــوز، ی ــاي ب ــع بن ــر مرب ــر مت ــه ازاء ه ــر اخــذ جریمــه ب ــا صــدور راي ب ــد ب توان
دهــم ارزش معامالتــي ســاختمان یــا یــک پنجــم ارزش ســرقفلي ســاختمان، درصورتــي کــه 
ســاختمان ارزش دریافــت ســرقفلي داشــته باشــد، هرکــدام کــه مبلــغ آن بیشــتر اســت، از 
ذي نفــع، بــال مانــع بــودن صــدور بــرگ پایــان ســاختمان را بــه شــهرداري اعــالم نمایــد، اضافه 
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بنــاي زایــد برتراکــم مجــاز براســاس مفــاد تبصــره هــاي ۲و۳ عمــل خواهــد شــد.
ــدم  ــودن آن و ع ــتفاده ب ــل اس ــا غیرقاب ــگ و ی ــداث پارکین ــدم اح ــورد ع ــره 5 :درم تبص
امــکان اصــالح آن، کمیســیون مــي توانــد بــا توجــه بــه موقعیــت محلــي و نــوع اســتفاده از 
فضــاي پارکینــگ راي بــه اخــذ جریمــه اي کــه حداقــل یــک برابــر و حداکثــر دو برابــر ارزش 
معامالتــي ســاختماني بــراي هــر مترمربــع فضــاي از بیــن رفتــه پارکینــگ باشــد صــادر نمایــد 
)مســاحت هــر پارکینــگ بــا احتســاب گــردش، ۲۵ متــر مربــع مــي باشــد(. شــهرداري مکلــف 

بــه اخــذ جریمــه تعییــن شــده و صــدور بــرگ پایــان کار ســاختمان مــي باشــد. 
ــر شــهر، مالکیــن موظــف هســتند درهنــگام نوســازي  ــه معاب ــره 6 :درمــورد تجــاوز ب تبص
ــد،  ــي را بنماین ــاي اصالح ــت بره ــوب، رعای ــاي مص ــرح ه ــاختمان و ط ــه س ــاس پروان براس
در صورتــي کــه برخــالف پروانــه و یــا بــدون پروانــه، تجــاوزي در ایــن مــورد انجــام گیــرد، 
شــهرداري مکلــف اســت از ادامــه عملیــات، جلوگیــري و پرونــده امــر را بــه کمیســیون ارســال 
ــي و  ــت اصــول فن ــدم رعای ــا، ع ــدم اســتحکام بن ــد ع ــف، مانن ــوارد تخل ــایر م ــد، در س نمای
بهداشــتي و شهرســازي در ســاختمان، رســیدگي بــه موضــوع در صالحیــت کمیســیون هــاي 

مــاده ۱۰۰ اســت.
تبصــره 7 :مهندســان ناظــر ســاختماني مکلفنــد، نســبت بــه عملیــات اجرایــي ســاختماني، 
ــا مشــخصات  ــه مســئولیت آن هــا احــداث مــي گــردد از لحــاظ انطبــاق ســاختمان ب کــه ب
ــرده و  ــارت ک ــه آن، مســتمراً نظ ــي ضمیم ــبات فن ــا و محاس ــه و نقشــه ه ــدرج در پروان من
ــد.  ــه، نقشــه و محاســبات فنــي را گواهــي نماین ــا پروان ــان کار مطابقــت ســاختمان ب در پای
هــرگاه مهنــدس ناظــر برخــالف واقــع گواهــي نمایــد و یــا تخلــف را بــه موقــع بــه شــهرداري 
ــاده ۱۰۰  ــدرج در تبصــره ۱ م ــه طــرح در کمیســیون من ــد و موضــوع منتهــي ب اعــالم نکن
قانــون شــهرداري و صــدور راي بــر جریمــه یــا تخریــب ســاختمان گــردد، شــهرداري مکلــف 
اســت مراتــب را بــه نظــام مهندســي و کنتــرل ســاختمان منعکــس نمایــد. شــوراي انتظامــي 
نظــام مذکــور موظــف اســت، مهنــدس ناظــر را درصــورت ثبــوت تقصیــره برابــر قانــون نظــام 
ــا ســه  ــاه ت ــه ۶ م ــه اهیمــت موضــوع، ب ــا توجــه ب ــورد ب معمــاري و ســاختماني، حســب م
ســال محرومیــت از کار و درصورتــي کــه مجــدداً مرتکــب تخلــف شــود کــه منجــر بــه صــدور 
راي تخریــب بــه وســیله کمیســیون مــاده ۱۰۰ گــردد، بــه حداکثــر مجــازات محکــوم کنــد 
مراتــب محکومیــت از طــرف شــوراي انتظامــي نظــام مهندســي و کنتــرل ســاختمان در پروانه 
اشــتغال درج و دریکــي از جرایــد کثیراالنتشــار اعــالم مــي گــردد. شــهرداري مکلــف اســت 
ــده  ــر و ارســال پرون ــدس ناظ ــف مهن ــوف از تخل ــه محــض وق ــت ب ــا صــدور راي محکومی ت
بــه کمیســیون مــاده ۱۰۰ بــه مــدت حداکثــر ۶مــاه از اخــذ گواهــي امضــاء مهنــدس ناظــر 
ــد. مامــوران  ــه ســاختمان شــهرداري خــودداري نمای ــراي ســاختمان جهــت پروان مربوطــه ب
شــهرداري نیــز مکلفنــد در مــورد ســاختمان هــا نظــارت نماینــد وهــرگاه از مــوارد تخلــف 
ــاختمان  ــاق س ــي انطب ــدور گواه ــورد ص ــا درم ــد و ی ــري نکنن ــع جلوگی ــه موق ــه ب در پروان
ــیدگي  ــان رس ــف آن ــه تخل ــي ب ــررات قانون ــق مق ــوند، طب ــري ش ــب تقصی ــه، مرتک ــا پروان ب
ــوران شــهرداري واجــد  ــي مهندســان ناظــر و مام ــه عمــل ارتکاب ــي ک مــي شــود و درصورت
ــواردي  ــود. در م ــد ب ــب خواهن ــل تعقی ــز قاب ــت نی ــن جه ــد، از ای ــم باش ــي ه ــه جزای جنب
ــهرداري  ــتور ش ــت و دس ــاختماني اس ــات س ــري از عملی ــه جلوگی ــف ب ــهرداري مکل ــه ش ک
اجــرا نشــود، مــي توانــد بــا اســتفاده از مامــوران اجراییــات خــود و درصــورت لــزوم مامــوران 
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ــد. ــراي متوقــف ســاختن عملیــات ســاختماني اقــدام نمای انتظامــي ب
تبصــره 8 :دفاتــر اســناد رســمي مکلفنــد قبــل از انجــام معاملــه قطعــي در مــورد ســاختمان 
هــا، گواهــي پایــان ســاختمان و درمــورد ســاختمان هــاي ناتمــام گواهــي عــدم خــالف تــا 
ــب را  ــه و مرات ــد مالحظ ــده باش ــادر ش ــهرداري ص ــط ش ــه توس ــه را ک ــام معامل ــخ انج تاری
ــره  ــون ۶ تبص ــب قان ــل از تصوی ــه قب ــي ک ــاختمان های ــورد س ــد. درم ــد نماین ــند قی درس
ــد  ــه و از ی ــه انجــام گرفت ــا )۵۵/۱۱/۲۴( معامل ــون شــهرداري ه ــاده ۱۰۰ قان ــه م ــي ب الحاق
مالــک اولیــه خــارج شــده باشــد، در صورتــي کــه مــورد معاملــه کل پــالک را شــامل نگــردد، 
گواهــي عــدم خــالف یــا بــرگ پایــان ســاختماني الزامــي نبــوده و بــا ثبــت و تصریــح آن در 
ــخ  ــل از تاری ــه قب ــي ک ــورد ســاختمان های ــي باشــد. در م ــع م ــه بالمان ســند انجــام  معامل
ــادث  ــدي ح ــا جدی ــه بن ــه اضاف ــي ک ــده، در صورت ــاد ش ــهر ایج ــع ش ــه جام ــب نقش تصوی
نگردیــده باشــد و مــدارک و اســناد نشــان دهنــده ایجــاد بنــا قبــل از ســال تصویــب طــرح 
ــال  ــه ب ــا ثبــت و تصریــح مراتــب فــوق در ســند مالکیــت انجــام معامل جامــع شــهر باشــد ب

مانــع مــي باشــد. 
تبصــره 9 :ســاختمان هایــي کــه پروانــه ســاختمان آن هــا قبــل از تاریــخ تصویــب نقشــه 
ــاف  ــون شــهرداري مع ــاده ۱۰۰ قان ــع شــهر صــادر شــده اســت از شــمول تبصــره ۱ م جام

مــي باشــند.
تبصــره ۱0:درمــورد آراء صــادره از کمیســیون مــاده ۱۰۰ قانــون شــهرداري، هرگاه شــهرداري 
ــه آن راي  ــدت ۱۰ روز نســبت ب ــالغ راي ظــرف م ــخ اب ــام او از تاری ــم مق ــا قائ ــک ی ــا مال ی
اعتــراض نمایــد، مرجــع رســیدگي بــه ایــن اعتــراض کمیســیون دیگــر مــاده ۱۰۰ خواهــد بود 
کــه اعضــاي آن غیــراز افــرادي باشــند کــه درصــدور راي قبلــي شــرکت داشــته انــد، راي ایــن 

کمیســیون قطعــي اســت. 
ــهرداري و  ــط ش ــه توس ــس از تهی ــاختمان پ ــي س ــه ارزش معامالت ــن نام ــره ۱۱ :آیی تبص
تصویــب انجمــن شــهر در مــورد اخــذ جرائــم قابــل اجراســت. وایــن ارزش معامالتــي ســالي 

ــود. ــار قابــل تجدیــد نظــر خواهــد ب یــک ب
   دبیرخانه کمیسیون ماده صد  ؛آشنایی با وظایف

بعــداز مراجعــه مالــک بــه شــهرداری و بازدیــد ملــک مــورد نظــر از طــرف شــهرداری منطقــه 
مربوطــه اقــدام و در صورتیکــه مــوارد احداثــی مغایــر بــا نقشــه و پروانــه ســاختمانی یــا بــدون 
ــداز  ــم و بع ــک تفهی ــه مال ــی ب ــوارد خالف ــزارش و م ــب گ ــد مرات ــده باش ــداث ش مجــوز اح
تکمیــل پرونــده بــه دبیرخانــه کمیســیون مــاده صــد ارســال مــی گــردد و دبیرخانــه مــاده 
صــد بعــد از ثبــت و تشــکیل پرونــده جهــت صــدور رای در کمیســیون مــورد نظــر مطــرح 
مــی نمایــد بعــداز تصمیــم گیــری در مــورد پرونــده هــای مطروحــه و صــدور دســتور رای ، 
مجــددا خالفــی هــای پرونــده توســط دبیرخانــه محاســبه و در سیســتم ثبــت و نســبت بــه 
انشــاء رای اقــدام میگــردد و بــه امضــای اعضــای محتــرم کمیســیون مــاده صــد مــی رســد. 
بعــداز اتمــام امضــای اعضــا ، آرای صــادره بصــورت فیزیکــی و سیســتمی بــه شــهرداری هــای 
مناطــق مربوطــه ابــالغ مــی گــردد. ضمنــا در صــورت اعتــراض مالــک یــا شــهرداری بــه آرای 
صــادره ، بــه اســتناد تبصــره ده مــاده صــد ظــرف مــدت ده روز از  تاریــخ ابــالغ رای مجــددا 
پرونــده جهــت بررســی در کمیســیون تجدیدنظــر بــه دبیرخانــه مــاده صــد ارجــاع مــی گــردد 
و بعــداز بررســی نســبت بــه صــدور رای تجدیدنظــر اقــدام  و نتیجــه بــه شــهرداری منطقــه 
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مربوطــه ارجــاع میگــردد. و ضمنــا رای صــادره کمیســیون مــاده صــد از تاریــخ ابــالغ ظــرف 
مــدت ســه مــاه قابــل اعتــراض در دیــوان عدالــت اداری مــی باشــد. 

   ترکیب اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری
۱-نماینده وزارت کشور
۲-نماینده قوه قضائیه 

۳-نماینده شورای اسالمی شهر 
ضمنــا تعــداد جلســات کمیســیون مــاده صــد بعــد از ظهــر و خــارج از ســاعات اداری روزهــای 
ــاده صــد در دو کمیســیون  یکشــنبه و چهارشــنبه هــر هفتــه برگــزار میگــردد . جلســات م
تشــکیل میشــود کــه پرونــده هــای ارســالی از مناطــق یــک و دو و ســه در کمیســیون یــک 
مطــرح و پرونــده هــای ارســالی مناطــق ســه و چهــار در کمیســیون دو بــا حضــور مالکیــن 
ــده هــا ، جلســات فــوق برنامــه  ــا درصــورت کثــرت پرون محتــرم مطــرح مــی گــردد . ضمن
ای نیــز تشــکیل میشــود و همچنیــن در صــورت نیــاز و یــا درصــورت وجــود شــاکی بــرای 
پرونــده ای بازدیــد میدانــی ملــک مــورد نظــر توســط اعضــای کمیســیون بــا همراهــی دبیــر 
ــا شــاکی  ــه حقــی از مالــک ی ــا  هیچگون ــه کمیســیون مــاده صــد انجــام میگیــرد ت دبیرخان
پایمــال نشــود. تعــداد پرونــده هــای رســیدگی شــده در ســال ۹۰ برابــر بــا ۴،۴۱۷ پرونــده ؛ 
در ســال ۹۱برابــر بــا ۴،۳۰۰ پرونــده ؛ در ســال ۹۲ برابــر بــا ۵،۰۰۰ پرونــده ؛درســال ۹۳ برابــر 
بــا ۳۸۶۸ پرونــده ؛ درســال ۹۴ برابربــا ۴،۴۱۷  پرونــده ؛ در ســال ۹۵ برابــر بــا ۴،۹۹۹ پرونــده  
ــه و ســاالنه گزارشــات و آمارهــای مختلفــی  ــاده صــد ماهان ــه م ــا دبیرخان ــی باشــد. ضمن م
ــهرداری  ــن آوری ش ــار و ف ــازمان آم ــق ، س ــای مناط ــهرداری ه ــه ش ــود را ب ــرد خ از عملک
ــرم و  ــرم ، دادگســتری محت ــتانداری محت ــهرداری ، اس ــازی ش ــاری و شهرس ــت معم ، معاون

شــهرداری مرکــزی محتــرم ارایــه مــی نمایــد. 
تعــداد کل آرای صــادره در دبیرخانــه کمیســیون مــاده صــد شــهرداری ارومیــه در ســال 95  بــه 

ــک مناطق تفکی
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تعــداد پرونــده هــای ارســال شــده توســط مناطــق بــه دبیرخانــه کمیســیون مــاده صــد 
در ســال 95

آمــار پرونــده هــاي رســیدگي شــده در کمیســیون هــای مــاده صــد مناطــق شــهرداری 

ارومیــه در ســال95 )مجمــوع آراء بــدوی(

نمودار عملکرد کمیسیون ماده صد شهرداری ارومیه در سال 95)آراء بدوی (

آمــار پرونــده هــاي رســیدگي شــده در کمیســیون هــای مــاده صــد مناطــق شــهرداری 
ارومیه در سال 95)مجموع آراء تجدید نظر(     

   

تعداد راي جریمهتعداد راي تخریبراي صادره و سایر
تعداد راي عقب 

نشینی

924,497458724,1230675,440,416

تعدا د جلسات
تعداد پرونده هاي 

رسیدگی شده

تعداد آرا صادره

هزار ریال ) میزان جریمه ( 

تعداد تایید راي 
بدوي

تعداد پرونده 
هاي تقلیلی از 

نظرجریمه

پرونده هاي 
غیر قابل طرح

تعداد پرونده هاي 
ارجاعی به کمیسیون 

همعرض

921,277131,0761930201,284,281

تعدا د جلسات
تعداد پرونده هاي 

رسیدگی شده

تعداد آرا صادره

هزار ریال ) میزان جریمه ( 
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نمودار پرونده های رسیدگی شده در کمیسیون های ماده صد مناطق شهرداری ارومیه 
در سال 95 )مجموع آراء تجدید نظر (
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