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 معاونت شهرسازي ومعماري 

 مدرییت کمیسیونهاي ماده صد 

با توجه به اهميت مدارك و مستندات ارسالی در صدور آراي كميسيون ماده صد تاكيد می گردد كليه پرونده ها بايدد كامدو و   

اطمينان حاصو  و گزارشات ارسالی  ميزان آنوقوع تخلف يا تخلفات ، نوع و چگونگی نکاتی باشد كه اعضاء كميسيون از  حاوي 

 نمايند.

 عبارتند از:با توجه به مراحو مختلف فرايند رسيدگی طرح پرونده در كميسيون  نياز مدارك ومستندات مورد اهم موضوعات و 

  موارد الزم الرعايه كليه مراحو رسيدگی الف (

اطالعات ذيل باشد، وتكميل فيلدهاي اليحهه كميسهيوا ا     تكميل لوايح  اعالم تخلفات ساختمانی كه بايستی حاوي - 1

  .طريق سيستم شهرسا ي

       مرحله    نشانی کامل ملك و تعيين موقعيت ملك از نظر محل وقوع آن در محدوده یا حریم شهر به  نگاهاا احهدان بگها

برابر ضوابط طرح مصهو  شههر از   سال وقوع تخلف و مغایرت بگانای احداثی با اصول شهرسازی حاکم بر ملك    ساختمانی  

نظر کاربری   تراکم ساختمانی   سطح اشغال  ارتفاع و تعداد طبقات و ...   ادعای و توضيحات شهردار ذیهل ییحه  و در نهایهت    

  .امضاء

 .تخلفات و محاسبات شهرسازی درییح  ارسالی با تخلفات اعالمی درییح  جریم  سيستمی مطابقت داشت  باشد 

 ضيحات ییح  پرونده نای دارای رای قبلی  درصورت تخلف جدید  گردش کهار به  صهورت مشهروح اعهالا      درقسمت تو

 گردد.

  ویا دارای  اختالف ارتفاع از صفرصفر در قسمت توضيحات ییح  در صورتيک  ملك دارای شرایط نفتاان  معافيت پارکيگگ

 است حتما قيد گردد.پياده رو 

  با صراحت و ذکهر دییهل فگهی وشهرسهازی متگاسهن بها نهوع تخلهف مسهتگدب  قهانون            تقاضای شهردار مگطق  ذیل ییح

 .شهرداری اعالا گردد

ملهك همجهوار و عكسههاي ديبهر بها شه ا         4تها   3عكس و كروكی ا  ملك و همجواراا بصورت شفاف تا حدود  -2

اندا ه گذاري و مقياس اب اد درج جهت شمال ملك و وسي تركه كل بلوک مورد نظر  را دربرگيرد.) كروكی مذكور با 

  (.دقيق و حجم توده و فضا
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 معاونت شهرسازي ومعماري 

 مدرییت کمیسیونهاي ماده صد 

  ب  تفکيك   پهي  آمهدگی     10% و مازاد 10تا متراژ طولی پيشروی خط ضابط    مقدار پيشروی دارای مجوز و مقدار %

 و....   مقدار پيشروی در سالهای مختلف با ذکهر سهال   نورگير   فضای اشغالی در حياط خلوت   پيشروی نای خالف جهت 

و حتما در عکسهای ارسالی  ملك متقاضهی مشهخ     نمای  داده شود   مشخصاًدر کروکی درمقایس  با امالک نمجوار 

 (1)پيوست گردد.

        در کروکی ملك و نمجوران وضعيت ساخت مجاورین ازنظر حجم توده و فضها   تعهداد طبقهات و ... بها در نظهر گهرفتن

 بلوک و آرائ احتمالی صادره مشخصا گزارش گردد.تخلفات مشاب  با پالک مورد نظر درنمان 

 .در صورت وجود شاکی موقعيت ملك ایشان نسبت ب  ملك متقاضی مشخ  گردد 

 به    عکسها متگاسن با تخلفات ملك باشد ب  عگوان مثال در صورت وجود تخلف پيشروی طولی عکسها از داخل حياط نسبت

آمدگی غير مجاز عکسها از سمت معابر درمقایس  با سایر امالک ارسهال  مجاورین ارسال و در صورت دارا بودن تخلف پي  

 گردد.

  پهي   عکسها طوری نهي  گردد که   در مورد تخلف پي  آمدگی غير مجازی ک  مگجر ب  قطع یا نرس درختان می شود

   (2)پيوست. تعارض با درخت مشهود باشدآمدگی در 

 .مالكيت)مالك/ذينفع(ارائه تصاوير مدارک احرا   -3

سابقه اخطار وابالغات قانونی به ذينفع براي ارائه دفاعيات كتبی يا اعتراض به راي اصداري وفق مقررات تنظهيم و   -4

ارسال گردد .)در صورت ابالغ به وكيل يا وصی يا ولی يا قيم وامثال آا كه به عنواا نمايندگی در پرونده دخيل بهوده  

 .(الزامی است انضمام تصاوير مصدق نمايندگینها ،ضمن محر  شدا سمت ااند 

 (3)پيوست مقررات مربوط ب  اخطار و ابالغ طبق تشریفات ذیل رعایت گردد:

  ارسالی ازاین مدیریت. 426/100رعایت نحوه ابالغ و اخطاری  با توج  ب  دستورالعمل نحوه ابالغ شماره 

     ازدرج تاریخهای تکراری خودداری شود.درج شماره و تاریخ ثبت بروی اخطاری  و ابالغي 

 .ذکر دقيق آیتم نای تخلفاتی ملك در برگ  اخطاری  و مطابقت آن با مفاد تخلفات شهرسازی 

دفاعيات كتبی ذينفع ومدارک ومستندات مربوط در صورت ارائه ، و اطميناا ا  رعايت مهلت ده رو  مندرج در  -5

 (4)پيوست. با درج شماره ثبت برروي آاتبصره يك ماده صد 
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 معاونت شهرسازي ومعماري 

 مدرییت کمیسیونهاي ماده صد 

 سابقه اقدامات شهرداري در رابطه با تخلف ، اخطار، جلوگيري ، پلمپ و ... -  6

 .وانضمام تصاوير مصدق انهاارسال مجو ات و گواهی هاي مأخوذه ا جمله پروانه، گواهی عدم خالف، و ...  -7

  .ارائه آخرين گزارش با ديد ا  ملك -8

سابقه ضمن اعالم نظر در مورد اجراي يا عدم اجرا راي و  مسبوق بهدر پرونده هاي  انضمام سوابق آراي كميسيوا -9

 .علت ارسال مجددذيل اليحه در مورد توضيح 

در صورت اجراي آرائ قبلی ، صورتجلسه ي اجراي راي به همراه عكسها و مستندات قبل ا  اجراي راي و ب د ا  آا -10

 (5)پيوستحتما می بايست ضميمه گردد. 

به صورت غير مشروط و بدوا در نظر گرفتن تخلفهات موجهود    انضمام نظريه هيات فنی پاركينگ و چيدماا آا -11

  (6)پيوست. )پيشروي طولی قبل ا  صدور راي (

واعهالم كدشهاكی خصوصهی در    انضمام شكوائيه شاكی يا رضايتنامه محضري پالكهاي همجوار در صهورت وجهود   -12

 (7)پيوست. كميسيوا)اليحه جريمه(تخلفات اعالمی به ليست 

   اعالا مزاحمت در توضيحات ذیل ییح  مزاحمت ب  عهده ی کميسيون ماده صد می باشد تاثير با توج  ب  ایگک  تشخي  

 صورت پذیرد و در صورت اعالا مزاحمت در ییح  جریم  می بایست حتما علت ایجاد مزاحمت قيد گردد.

 کوائي  با مشخصات کامل متشاکی و شاکی تگظيم و ارسال گرددنویت شاکی خصوصی احراز گردد وش. 

    در کروکی ضميم  آرشيو موقعيت ملك شاکی نسبت ب  ملك دارای تخلف ساختمانی ب  طور دقيق مشهخ  گهردد ودر

 .صورتی ک  شاکی از امالک نمجوار نباشد کروکی با شعاع وسيعتر تهي  گردد

  امالک دارای شاکی ب  نحوی باشد ک  عالوه بر مشهخ  نمهودن ملهك شهاکی     کيفيت عکس نا و کروکی نای ارسالی در

 و قيد گردد.بروی عکس و یا کروکی  درج  مزاحمت نسبت ب  امالک مجاور ب  وضوح قابل رویت باشد

 شماره قابل پاسخبويی به ارباب رجو  در كميسيوا ماده صد شماره ارجا  خواهد بود. -13

دفاتر اسنادرسمی و غيره ذكر اين كه متصدي مستأجر می باشد يا خير ضروريست، درخصوص ايجاد مطب ها و   -14

 .همراه با ارائه مدارک دال بر استيجار
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 معاونت شهرسازي ومعماري 

 مدرییت کمیسیونهاي ماده صد 

 )درصورت نيا (مسير. و ت هدرسمی جهت مقدار در درمسير مشخص نمودا اولويت اجرا درصورت داشتن مقدار -15

امالک كشور ا  شهرداري درخصوص اختالف متراژ با شهرداري انضمام تصويرنامه است الم سا ماا ثبت اسناد و  -16

 (8)پيوست. )درصورت وجود(

 رسيدگی درمرحله قرارب(

 .قرار صادره به همراه لوايح آا فرمانضمام  -1

           گهردد.  گهزارش موارد طی نامه مجزا به كميسيوا  ، مربوط به مناطق شهرداري قرار كميسيواپاسخ به درمورد  -2

بهه مالهك    (9)پيوست طی اخطاريه پيبيري قهرار  )قرار دعوت ا  مالك جهت حضور در كميسيوا و ..( موارد قرارساير 

 ابالغ گردد.

عهالوه بهر اخطاريهه     27در خصوص پرونده هاي داراي قرار است الم ا  ادارات و يا اسهت الم ا  كارشناسهاا مهاده    -3

 ارسال گردد.، نامه اي مجزا به ادارات ذيربط نيز پيبيري قرار 

 اخذ رأي جديدنظررسيدگی درمرحله ج(

درخصهوص نحهوه    426/100شهماره   رأي بدوي كميسيوا ماده صد به مالك، بارعايت دستورال مل رونوشت ابالغ -1

 .ابالغ ارسالی ا سوي اين مديريت

 بارعايت نكات ذيل: (10)پيوست مالك يا شهرداري در فرم مخصوص اعتراضیمشخص نمودا اعتراض  -2

  می بایسهت دییهل   رت اعتراض شهرداری ب  رأی  شهرداری و درصوفرا اعتراضی  تاریخ اعتراض مالك یا شهرداری دردرج

 )درصورت خودداری از امضاء یا نبود مالك  اعتراضي  شهرداری الصاق گردد.( برساند.و امضاء او اعتراض خود را ب  رؤیت مالك 

 اعتراضیمگطق  درذیل فرا  مالك و شهردار  امضاء . 

  پس از صدور رأی اعتراض صهورت  نبوده و می بایست  وارد و شهرداری ب  قرار اعتراض مالك  قرارنای صادرهدرخصوص

 پذیرد.

  انضماا اصل سوابق آراء کميسيون ماده صد و لوایح مربوط.  
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 معاونت شهرسازي ومعماري 

 مدرییت کمیسیونهاي ماده صد 

 نکات قابو توجه در مرحله رسيدگی تجديد نظر 

رسهيدگی مرحلهب بهدوي اسهت . ي نهی صهرفاا تخلفهاتی در كميسهيوا         رسيدگی مرحله تجديد نظر مسبوق به  - 1

 تجديدنظر مورد بررسی قرار می گيرد كه در كميسيوا بدوي رسيدگی و منجر به صدور رأي شده باشد.

  کميسيون تجدید نظر صرفا تخلف جدید در مرحل  تجدیدنظرخوانی   قابل بررسی توسط کميسيون تجدیدنظر نبوده و

 گی می کگد ک  در مرحل  بدوی تصميم گيری شده باشد.ب  تخلفاتی رسيد

اعتبار امر مختوم را يافته و درنتيجه رسيدگی مجدد نسبت به همهاا اعتهراض     موضو  قط یصدور راي  پس ا   -2

 ا طرف مالك يا وكيل يا قائم مقام قانونی او درصالحيت رسيدگی كميسيونهاي ماده صد نمی باشد. 

 

 پروندهرسيدگی مجدد  د(

 استنکافی -1

 426/100 رعايت نحوه ابالغ و اخطاريه باتوجه به دستورال مل شماره 

  انضمام آخرين اخطاريه رؤيت شده به مالك درخصوص استنكاف ا  پرداخت جرايم كه منجر به صدور رأي قلع بنا

 (11)پيوست می گردد.

 مهاده صهد    3و2تبصهره ذيهل  عدم تمكين مالك ا  رأي صادره باتوجه بهه   درخواست منطقه ا  كميسيوا ناظر بر

 مبنی بر درخواست قلع بنا ا  كميسيوا. قانوا شهرداريها

    انضمام اصل يا كپی سوابق آراء كميسيوا ماده صد و لوايح مربوطه و اعالم نظر صريح جهت اجرا يا عهدم اجهراي

 .آنها
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 معاونت شهرسازي ومعماري 

 مدرییت کمیسیونهاي ماده صد 

 نکات قابو توجه 

  دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مقرر نموده كه سهو قلم يها اشهتباهات    قانوا آيين 309ماده

 .مزبور تا وقتی كه ا  حكم درخواست تجديد نظر نشده،در مرحله بدوي تصحيح می شود

    چنانچه نسبت به رايی كه در آا سهو قلم يا اشتباه صورت گرفته در خواست تجديد نظر شده باشهد كميسهيوا

 .تصحيح نداردو می بايست در مرحله تجديد نظر اصالح گردد بدوي حق

   پرونهده   ،چنانچه اشتباهات ناشی ا  عدم دقت و بی توجهی دفاتر پيش خواا در تنظيم لوايح تخلفهات سهاختمانی

 ارسالی به كميسيوا باشد مراتب به مراجع مربوطه گزارش می گردد.

 

 استفساريه -3

  صادره ا  جهاتی داراي ابهام يا اجمال باشد يا  به نحهوي انشهاء گرديهده كهه     استفساريه در مواردي است كه راي

صريح و شفاف نمی باشد كه موضو  با تقاضاي منطقه مبنی بر استفساريه با ذكر جهات ابهام و اجمال در راي صهادره  

 .پذيرش می گردد

 .محترا مگطق  امضای شخ  شهردار ارائ  نام  استفسار با -

 .آراء کميسيون ماده صد و لوایح مربوط  انضماا اصل سوابق  -
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 معاونت شهرسازي ومعماري 

 مدرییت کمیسیونهاي ماده صد 

 اداري  ( ديوان عدالت4

در صهورت اعتهراض بهه راي قط هی      92مصوب  "تشكيالت و آيين دادرسی ديواا عدالت اداري "جديد طبق قانوا

دعهوا   اقامهه ماه ا  تاريخ ابالغ راي قط ی به ديواا عهدالت اداري   3می توانند ظرف مدت مالك / ذينفع   كميسيوا

نمايند كه در صورت نقض راي كميسيوا توسط ديواا عدالت و حكم به رسيدگی مجدد پرونهده بها مهدارک ذيهل     

  .جهت رسيدگی ارسال می گردد

   دیوان عدالت ادارییا حکم دادنام. 

 (12)پيوست رعایت مقررات آئين دادرسی.( ماده صد با 1ابالغ دادنام  دیوان عدالت و اخطار ب  مالك وفق تبصره 

  انضماا اصل سوابق آرای کميسيون ماده صد و لوایح مربوط.  

 در صورت وجود موقت قرار دستور. 

 ییح  دفاعي  مالك. 

  در صورتيک  نظر دیوان عدالت اداری اخذ نظری  ی کارشگاسی رسمی دادگستری باشد ارجاع امر باید توسط کميسيون

ارسال شده و در صورت نظر اعضای کميسيون ب  کارشگاسی رسمی ماد صد صورت پذیرد و پرونده ابتدا ب  کميسيون 

 ارجاع مياردد.

  ارسال کلي  مستگدات و مکاتبات اداری مؤثر در رأی کميسيون. 

  این چك ليستمفاد   کلي. 



 

 1 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد









 ثبت تاریخ صورت پذیرد. باتوجه به نظر اعضای محترم کمیسیون جهت عکسهای ارسالی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت تاریخ    





 

 2 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد







 

 3 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد



 

 

 موارد ذیل رعایت شود:

 کدنوسازی -1

 نام مالک -2

 آدرس ملک -3

 تخلفات ملک -4

 نام و امضاء شهردار منطقه -5

 تاریخ ابالغ اخطاریه -6

 ابالغ رای طبق قانون آئین دادرسی مدنی -7

 نام وامضاء دریافت کننده -8

 نام وامضاء مامور ابالغ -9

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 













                      

 

 اخطاريه 

 1از  1صفحه: 

 FR-029-536 :كد مدرك

 02: شماره ويرايش

 17/02/1393: تاريخ ويرايش

 

 

 كد نوسازي : ..............................

 آقاي/خانم : ........................................  

نظر به اينكه پرونده تخلف ساختماني واقع در : 

................................................................................................................................................ 

مبني بر تخلفات : 

............................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

............ 

روز       10به استناد تبصره يك  مكاده صكد  زس اسكف مكر  مكدت          دركميسون ماده صد قانون شهرداري ها مطرح مي باشد لذا

                        ازتكككاريب ابكككار اخطاريكككه مكككدارع ود يكككر ودتاايكككات خكككود را كتبكككا. بكككه شكككهرداري منط كككه ..........                                                

 ................................. ارسال ترمائيد.  به آدرس .....................................................................................................................

 صادر خواهد شد .  بديهي اسف پس از ان ضاء مهلف مذكور پرونده در كميسيون مطرح و رأي م تضي 

 

 امضاء                                                                                                                                                                         

 شهردار منط ه ...                                                                                                                                                                         

 

 در مورخه ................... به محر توق الذكر مراجعه شد و ي  برگ اخطاريه 

 

............. يا وكير مال  ككككك ............. با اخذ وكالتنامه كاري يا  آيين دادرسي مدني به به مال /ذينفع ككككك 68طبق ماده  □

 دااوي ابار گرديد . 

 آيين دادرسي مدني به آقاي/خانم ...................، ................... مال  ابار گرديد .   69طبق ماده  □

 گان وي در محر الصاق قانوني گرديد .آيين دادرسي مدني به الف ادس حضور مال  و بست 70طبق ماده  □

آيين دادرسي مدني به الف استنكا  از قبول اخطاريه توسك  آقاي/خكانم ...................، ................... مالك  در     70طبق ماده  □

 محر الصاق قانوني گرديد .  

 .. داراي سمف ................... ابار گرديد .  قانون آيين دادرسي مدني به آقاي/خانم ................. 76مطابق ماده  □

 آيين دادرسي به آقاي/خانم ................... داراي سمف ................... ابار گرديد .  75مطابق ماده  □

 

 ناس و امضاء مأمور ابار :      ناس و امضاء درياتف كننده  :  

 

 آدرس منط ه :

 

 

 

 آقاي

 خانم

 آقاي

 خانم



 

 4 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد



 

 

 موارد ذیل رعایت شود:

 شماره اخطاریه صادرشده -1

 شماره پرونده )شماره درخواست( -2

 متن دفاعیه مالک -3

 نام و نام خانوادگی مالک و امضاء مالک -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



                      

 

 
 هـدفاعي

  1از1صفحه: 

 FR-029-540 :كد مدرك

 03: شماره ويرايش

 18/07/1396 :ويرايش تاريخ

 

 

 

 
 مدیریت محترم کمیسیونهای ماده صد 

 
 و احترام باسالم

تخلفتا    بته   مربت                        است  تتا اعاهيته خت ا     ازآنجائيكه براساس اخطاريه شماره ................................ ابالغ شده به اينجانب مقرر 

ا ذيتال  اعاهيته خت ا را    مندرج ارپرونده شماره ................................ را وعق مااه صد قان ن شهرااريها جه  ارج ار پرونده مذك ر ارائه نمتاي  و ذتذ  

 اصاذتا  / وكاذتا  ابراز مي اارا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خان ااگينام و نام                                                                                                                        

 امضاء                                                                                                                       
 

 

 .درصورتي ارائه وکالتي دفاعیه، انضمام وکالتنامه کاری یا دعاوی ضروری است

 

 ..........................  شماره :
 .......................... تاریخ :

 ......پیوست : ....................
 کد نوسازی : ....................

 

                                                                

 



 

 5 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد









 

 6 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد







 

 7 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد









 

 8 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد









 

 9 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد



                      

 

 

 اخطاريه

 قرار(پیگیری )

 

 1از1صفحه: 

 FR-029-509 :كد مدرك

 02: شماره ويرايش

 17/03/1393 :تاريخ ويرايش

 
 كد نوسازي : ..............................

 آقاي/خانم : ........................................  

 اقع در : ................................................................................................................نظر به اينكه پرونده تخلف ساختماني و

............................  بدين شرح  به شماره  با درخواست شماره ............... دركمیسیون ماده صد قانون شهرداريها مطرح و فرم قرار

صادر گرديده لذا الزم استت  ................................. ...............................................................................................................................

. درغیراينصورت پرونده مجتددا  بته   نمائیدجعه مرا ناحیه مربوطهبه  جهت پیگیري روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه 10ظرف مدت 

 كمیسیون ماده صد ارسال و اقدام قانوني انجام خواهد شد.

 

 مضاءا                                                                                                                                                               

 شهردار منطقه ...                                                                                                                                                               

 

 در مورخه ................... به محل فوق الذكر مراجعه شد و يك برگ اخطاريه 

 

آيین دادرسي مدني به به مالك/ذينفع تتتتت ............. يا وكیل مالك تتتتت ............. با اخذ وكالتنامه كاري يا  68طبق ماده  □

 دعاوي ابالغ گرديد . 

 آيین دادرسي مدني به آقاي/خانم ...................، ................... مالك ابالغ گرديد .   69طبق ماده  □

 آيین دادرسي مدني به علت عدم حضور مالك و بستگان وي در محل الصاق قانوني گرديد . 70طبق ماده  □

آيین دادرسي مدني به علت استنكاف از قبول اخطاريه توست  آقاي/ختانم ...................، ................... مالتك در     70طبق ماده  □

 محل الصاق قانوني گرديد .  

 قانون آيین دادرسي مدني به آقاي/خانم ................... داراي سمت ................... ابالغ گرديد .   76ه مطابق ماد □

 آيین دادرسي به آقاي/خانم ................... داراي سمت ................... ابالغ گرديد .  75مطابق ماده  □

 

 

 امضاء مأمور ابالغ : نام و         نام و امضاء دريافت كننده  : 

 

 

 

 

 

 آدرس منطقه :

 آدرس ناحیه :

 

 

 آقاي

 خانم

 آقاي

 خانم



 

 10 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد



 موارد ذیل رعایت شود:

 اض به رای توسط چه کسی مطرح شده است.اعتر -1

 شماره ثبت اعتراض و تاریخ -2

 شماره رای -3

 تاریخ رای -4

 نام مالک -5

 کدنوسازی -6

 آدرس ملک  -7

 دالیل -8

 نام وامضاء مالک -9

 نام وامضاء شهرداری منطقه -11

 

 توجه :

 درج تاریخ اخطاریه در ذیل امضاء مالک و یا شهرداری الزامی است. 

  فرم ابالغ در اعتراض به رای عالوه بر تکمیل و پیوست فرم اعتراضیه 

 شده درمهلت قانونی پیوست شود و دقت شود اعتراض انجام ز رای نی

 پس از ابالغ رای انجام شده باشد.

1 

2 

3 4 5 

6 7 

8 

9 10 



 

 اعتراضيـه

 1از1صفحه: 

 FR-029-538 :كد مدرك

 03شماره ويرايش: 

 18/07/1396 :تاريخ ويرايش

 

 

 

 

 مدیریت محترم کمیسیونهای ماده صد 

 

 موضوع: اعتراضیه  

 مالك به رأي  شهرداري به رأي

 

 باسالم

........................... متعلاااه باااه ......................................... باكدب ساااازي   احترامااااظ بهرباااه رأي شاااماره .................................... مااا ر  .......   

............... اعتراض شهرداري درمهلا  قااب بو و اه    ................................................................................... واقع در ..........................................................................

روز از تاريخ وص ل به منطقه جه  رسیدگو دركمیسی ن تجديدبهر بات جه به داليل ذيل به حضا ر ارساال ماو    10ماده صد حداكثر  10تبصره

 گردد.

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7- 

 

 

 

 و اقدام مقتضو معم ل  رمائید. خ اهشمند اس  دست ر رسیدگو

 

 امضاء شهردار منطقه      امضاء مالك

 

 

اعتراض شهرداري به رأي بدوي كمیسی ن ماده صد پس از ابالغ به مالك و اتمام مهل  قاب بو يا وص ل درمنطقه دركمیسی ن تجديدبهر  تذکر:

 قابل رسیدگو خ اهد ب د.  

 

 

 

 

 ..........................  شماره :

 .......................... تاریخ :

 پیوست : ..........................

 

 



 

 11 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد



 موارد ذیل رعایت شود:

 نام مالک -1

 کدنوسازی -2

 آدرس -3

 اریخ ابالغو تابالغیه  شماره -4

 اخطاراریخ و تاخطاریه شماره  -5

 شماره و تاریخ رای جریمه صادره شده -6

 نام و امضاء شهرداری منطقه -7

 

 توجه :

درخواست استنکاف درصورتی ارساالی مای شاود کاه مالاک رای جریماه       

لذا شهرداری پس از صدور اخطاریه به مالک و  .نموده استکمیسیون را اجرا ن

اتمام مهلت تعیین شده جهت پیگیری و اجرای رای قبلی توسط مالک سوابق 

ابالغ رای و  - پرونده را با درخواست استنکاف و پیوست اخطاریه های صادره

به کمیسیون ارساا    نامه درخواست استنکاف که به رویت مالک رسیده است

 می گردد.
 

7 

1 2 

3 4 5 

6 



                      

 

 
 درخواست رای استنکاف

 

 1از  1صفحه: 

 FR-029-508: كد مدرك

 4شماره ويرايش: 

 18/07/1396 :يرايشوتاريخ 

 

 

 مدیریت محترم کمیسیونهای ماده صد 

 

 باسالم  

لاا  بااه كدبکساااز. ........................................ وا.اا   ر  احترامااا بااه استحمااار مااب رسااابد باتکهااه بااه اي..ااه ..ااا. ................................. ما اا  م  

..  علیاااااارغی ابالغیااااااه شااااااماره  ................................................................................................................................................................................................

................................ تاك.کن بسبت به پر اخت هريماه را.   و اخطاريه شماره ................................ مکرخ................................   رتاريخ ................................ 

صد ؛ شارر ار. م.طهاه   ........................ مکرخ ................................ كمیسیکن ما ه صد ا.دامب ب.مک ه است  ذا به است.ا  تبصره ي  ما ه شماره ........

 تهاضا. صدور را. .ل  ب.ا  ار .

 

 امماء                                                                                                                 

 مدير م.طهه                                                                                                                  

 

  



                      

 

 

 

 استنکافی اخطاريه

 

 1از  1صفحه: 

 FR-029-507 :كد مدرك

 02: شماره ويرايش

 17/02/1393 :تاريخ ويرايش

 

 
 آقای/ خانم ...

 اداره/ شرکت ...

............... بکه  .....................باسالم نظربه اينكه پرونده تخلفات ساختمانی ملک  نناباکا ی واقکر در آدر. .................................   

قانون شهرداری موردرسيدگی قرارگرفتکه و ریی نريمکه بکه شکماره       کدنوسازی .................................... درکميسيون ماده صد

نهکت مراناکه    .... روزغ ظرف مکدت   صادر گرديده است  ذا برای آخرين بار پس از رؤيت اين ابال................. .... مورخ .............

 وتايين تكليف نهايی و اخذ پايانكار اقدام فرمائيد.

بديهی است درغيراينصورت مجدداً پرونده تخلفات ساختمانی نناباا ی به کميسيون ماده صد ارسال و درخواست ریی قلر بنکا  

 . خواهدشد

 امضاء                                                                                                                                                                         

 شهردار منطقه                                                                                                                                                                           

 

 در مورخه ................... به محل فوق ا ذکر مراناه شد و ي  برگ اخطاريه 

 

آيين دادرسی مدنی به به ما  /ذينفر ککککک ............. يا وکيل ما   ککککک ............. با اخذ وکا تنامه کاری يا  68طبق ماده  □

 دعاوی ابالغ گرديد . 

 آيين دادرسی مدنی به آقای/خانم ...................، ................... ما   ابالغ گرديد .   69طبق ماده  □

 آيين دادرسی مدنی به علت عدم حضور ما   و بستگان وی در محل ا صاق قانونی گرديد . 70ماده  طبق □

آيين دادرسی مدنی به علت استنكاف از قبول اخطاريه توسک  آقای/خکانم ...................، ................... ما ک  در     70طبق ماده  □

 محل ا صاق قانونی گرديد .  

 انون آيين دادرسی مدنی به آقای/خانم ................... دارای سمت ................... ابالغ گرديد .  ق 76مطابق ماده  □

 آيين دادرسی به آقای/خانم ................... دارای سمت ................... ابالغ گرديد .  75مطابق ماده  □

 

 

 

 نام و امضاء مأمور ابالغ :                                                                                 نام و امضاء دريافت کننده  : 

 

 

 

 .................... ..... تلفن : .................... فاکس :آدر. منطقه : ................................................................................................................

 

 

 

 آقاي

 خانم

 آقاي

 خانم

  



 

 12 پیوست
 مدیریت کمیسیونهای ماده صد 

 شهرداری مشهد
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