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خبرگزاری تســنیم در گزارش خود در تاریخ 
28 اردیبهشــت ماه به طور مفصل به سریال 
تخلفات برج سعیدیه پرداخته که خواندن آن 

خالی از لطف نیست.
»درحالــی که ۱۰ ســال از بهره برداری برج 
ســعیدیه می گذرد به دلیــل برخی تخلفات 
ســاخت و ســاز، پایان کار بــرای این برج 
صادر نشــده و خریــداران واحدها موفق به 
ثبت ســند نشدند. در این شرایط کمیسیون 
مــاده ۱۰۰ هم در صــدور رای این پرونده 

می کند. تعلل 
به گــزارش خبرگزاری تســنیم از همدان، 
پروانــه ســاخت بــرج )مجتمع( ســعیدیه 
همدان در تاریخ 24 مهر ماه ســال ۱384 
صادر شــد. بر اساس این پروانه ساخت برای 
ایــن مجتمــع ۱۱ هزار و ۱۱9 متــر زیربنا 
و 382 متــر مربع بالکن تعریف شــده بود. 
ضمن آن که ســازندگان بایــد برای برج در 
ســه طبقه منفی، ۱39 واحد پارکینگ هم 

می کردند. لحاظ 
طبقــات همکــف و اول این برج با مســاحت 
یک هزار و 84۱ متر مربــع تجاری و 8 طبقه 
دیگر برج ســعیدیه نیز در پروانه ســاخت با 
کاربری مســکونی تعریف شده بود تا مجموع 

طبقات این برج به عدد ۱۰ برسد.
اما مالک برج ســعیدیه برای احداث این برج 
برخالف پروانه ســاخت عمل کــرد و پس از 
پایان عملیات ســاخت و ســاز مشخص شد 
اســت؛  گرفته  تخلفات گســترده ای شــکل 
تخلفاتی که واکنش اعضای شورای اسالمی و 
شهردار وقت همدان را در پی داشت و موجب 
پلمب برج در مقطعی شد و پرونده برج را روانه 

کمیسیون ماده 5 و ماده ۱۰۰ کرد.

 تخلفات در برج سعیدیه 
محرز است

مصطفی رسولی، شهردار وقت همدان در سال 
94 در گفت وگویی در رابطه با تخلفات صورت 
گرفته در برج ســعیدیه گفت: این برج در ۱۰ 
طبقه پروانه ساخت گرفته و طبقه یازدهم این 

برج بدون مجوز ساخته شده است.
وی افــزود: مالــک برج ســعیدیه بالکن ها و 
کریدورهــا را حذف کــرده و راه پله ها را نیز 
کوچک کرده است. در مجتمع سعیدیه 589 
متر بالکن اضافه ساخته شده و 8 هزار و 325 
متــر مربع نیز بــه صورت غیــر قانونی تغییر 

کاربری داده شده است.
رســولی تاکید کــرد: طبقه دوم ایــن برج به 

مســاحت 734 متر مربع به صورت غیرقانونی 
به واحدهای تجاری تبدیل شده است.

وی  با بیان اینکه در طبقه اول برج ســعیدیه 
727 متر مربع بالکن تغییر کاربری داده شده 
گفت: مالک برج بر اساس پروانه باید 72 واحد 
مســکونی می ساخت که در نهایت ۱۱5 واحد 
اداری احداث کــرده و با این وجود باید تعداد 

پارکینگ ها نیز افزایش پیدا می کرد.
رســولی با اشاره به این که مجتمع سعیدیه بر 
اساس پروانه احداث ساخته نشده است، افزود: 
پارکینــگ در این برج به صــورت غیر قانونی 
حذف شده و بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 
5 پارکینگ نباید حذف شــود و هایپرمارکت 
ایجاد شــده باید تعطیل و بنا به شــکل اول 
برگردد. وی  تصریح کرد: شهرداری درخواست 
تخریب داده اســت امــا تا زمانــی که بحث 
پارکینگ حل نشــود کمیسیون به بحث ورود 
نمی کند و ابتدا باید بحث پارکینگ حل شود.

رسولی با اشــاره به اینکه اضافه بنای مجتمع 
ســعیدیه به واحدهای تجاری و اداری تبدیل 
شــده اســت، اظهار داشت: بر اســاس پروانه 
ساخت، برج سعیدیه باید ۱39 واحد پارکینگ 
ایجــاد می کرد کــه با تغییــر کاربری صورت 
گرفتــه باید 35۰ تا 4۰۰ واحــد پارکینگ را 

برای برج احداث کند.
رئیس وقت شــورای اسالمی شهر همدان هم 
در سال 94 در رابطه با تخلفات گسترده مالک 
برج ســعیدیه گفت: براساس آخرین محاسبه 
صورت گرفته در اوایل ســال 94، مالک برج 
ســعیدیه بابت اضافه بنا، تبدیل کاربری های 
غیرمجــاز و جرائــم 22 میلیــارد تومــان به 

شهرداری همدان بدهکار است.
علــی اکبر نظری بــا بیان اینکــه مالک برج 
سعیدیه سه طبقه را با چه مجوزی به تجاری 
تبدیل کرده و فروخته اســت، ابراز کرد: مالک 
اگر سندی مبنی بر مجوز کمیسیون ماده پنج 
برای تغییر کاربری طبقات مسکونی دارد، ارائه 

کند.
وی با تاکید بر دفاع از حقوق شهرداری و مردم 
در ایــن پرونده عنوان کرد: این برج نزدیک به 
چهــار هزار مترمربع اضافه بنا دارد که باید در 
کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد تصمیم گیری قرار 

گیرد.
مدیر شــهرداری منطقه یک همــدان نیز در 
سال 94 در واکنش به تخلفات صورت گرفته 
در مجتمع ســعیدیه عنوان کرد: طبق پروانه 
ساختمان، مالک برج ســعیدیه تنها مجاز به 
ساخت دو طبقه تجاری بوده و مابقی طبقه ها 
باید مسکونی باشــد همچنین باید سه طبقه 

منفی برای پارکینگ پیش بینی کند.
امیر فتحیان نســب افــزود: با وجــود تاکید 
مسئوالن شــهرداری مبنی بر رعایت ضوابط 
قانونی ســاخت و ساز  مالک این برج اقدام به 
افزایش بنا در طبقــات همکف و اول تجاری 

کرده است.
شــهردار منطقه یک تصریح کــرد: همچنین 
مالک اقدام بــه تبدیل طبقات مســکونی به 
تجاری و اداری کرده و آنرا به وکال، پزشکان و 

مهندسان واگذار کرده است.
ناگفته نماند در شــهریور 94 برج ســعیدیه 
بــه دلیل تبدیــل و تغییر کاربــری غیرمجاز 
در طبقــات اداری و پارکینگ براســاس نظر 
کمیسیون ماده 5 پلمب شــد، اما در مهرماه 
همین سال مدیر و مالک برج خبر داد با رأی 
دیــوان عدالت اداری حکم فک پلمب گرفته و 
در گفت و گویی اظهار داشــت: پس از بررسی 
دیوان عدالت اداری و بــا توجه به احراز ضرر 
و زیان غیر قابل جبران مشــاغل فعال در برج، 
حکــم قطعی به فک پلمب صادر شــد.بعد از 
۱۰ ســال بهره برداری از برج، مبلغی به عنوان 
عــوارض بهره برداری پرداخت کــرده که باید 

عدد آن مشخص شود.

 تکلیف پرونده مشخص 
نشده

پس از کش و قوس های فراوان در خصوص برج 
ســعیدیه و رفتن پرونده این برج به کمیسیون 
مــاده 5 و ماده ۱۰۰، کمیســیون ماده ۱۰۰ در 
رابطــه با حــذف پارکینگ در این بــرج، ادامه 
رســیدگی به این پرونده را منوط به ســاخت 
پارکینگ برای واحدهای برج از سوی مالک کرد.

همچنین قرار شد مالک زمینی را در مجاورت 
بــرج تملک کرده و بر اســاس آن در رابطه با 
حل مسائل مرتبط با پدافند و ترافیک شهری 
معبری باز کند تا بعد در مورد تخلفات اضافه 
بنا و تغییر کاربری نیز تصمیم گیری و جرائمی 

تعیین شود.
از صدور پروانه  با گذشت 14 ســال  اما 
ساخت و گذشــت نزدیک به 10 سال از 
بهره برداری برج هنوز تکلیف این پرونده 
مشخص   100 ماده  کمیســیون  سوی  از 
نشــده و پایان کاری نیز برای بنا صادر 
ثبت  برای  واحدها  خریداران  تا  نشــده 
سند اندر خم یک کوچه باشند و نسبت 
به تعلل شــهرداری همدان و کمیسیون 
ماده 100 در مورد صدور رأی این پرونده 

معترض شوند.

یکی از خریداران واحدهای برج ســعیدیه در 
گفت و گو با خبرنگار تسنیم در همدان با بیان 
این که در قولنامه های واگذاری، تنظیم ســند 
بــه بعد از احداث فاز دوم برج و اخذ پایان کار 
موکول شده است اظهار داشت: اصاًل فاز دومی 
در کار نیســت و خریداران در دور باطل سیر 

می کنند.
وی افــزود: در حالی که مالک و ســازنده برج 
هــر متر مربع واحدها را به قیمت واحد اداری 
یا تجــاری فروخت، ما واحدهایی را در اختیار 
داریم که از نظر شــهرداری مسکونی است و 

حتی سند ندارد.
این مالک در پاســخ به این سوال که چگونه 
در واحدی کــه تجاری یا اداری نیســت با 
پروانه کســب، فعالیت تجاری می کند گفت: 
بر اســاس قوانیــن امور صنفــی در صورت 
رضایت هیئــت مدیره مجتمع ها  امکان اخذ 
پروانه کســب برای واحدهــای غیر تجاری 

وجود دارد.
وی تصریح کــرد: با توجه به ایــن که تعداد 
زیــادی از واحدهای برج به فــروش نرفته و 
هیئت مدیره برج ســعیدیه در اختیار مالک و 
بســتگان وی است، هیئت مدیره رضایت خود 
را از فعالیت تجاری در واحدهای غیرتجاری به 
مجمع امــور صنفی اعالم کرده و برای فعاالن 
تجــاری در واحدهای غیرتجــاری برج پروانه 

کسب صادر شده است.
این مالک تاکید کــرد: این عمل در واقع دور 
زدن قانون از ســوی مالک برج است  ؛ چرا که 
بدون پرداخت حق و حقوق دولت و شهرداری 
سال ها است از مستاجران واحدهای مسکونی 
برای اجــاره بهای واحدهای تجــاری را اخذ 
می کند. حتی برای این که میزان اجاره بهای 
دریافتی برای مراجــع ذی ربط و امور مالیاتی 
مشخص نشــود برخی از مستاجران اجاره بها 
را به صورت خرد، خرد به حساب های مختلف 

می ریزند.
وی بــا اشــاره به این کــه اگر توســط یک 
شــهروند چند ســانتیمتر اضافــه بنا صورت 
بگیرد شــهرداری تــا مرز تخریــب بنا پیش 
می رود عنوان کرد: جای ســوال است که این 
تخلفات گســترده چگونه در زمان ساخت این 
برج صــورت گرفته و چرا مهندســان ناظر و 
کارشناسان شــهرداری پس از اتمام پروژه به 
آن پی بردند و در زمان ســاخت و ســاز مانع 

آن نشدند.
این مالک عنوان کرد: تاخیر کمیســیون ماده 
۱۰۰ و شــهرداری برای اعالم رای و برخورد 
با مالک با گذشــت این همه ســال و با وجود 

این همه مســتندات برای ما جای سوال دارد. 
ما هنوز موفق به ثبت سندهای خود نشدیم و 

بالتکلیف هستیم.

 اظهار نظر در مورد برج 
منوط به صدور رای کمیسیون 

ماده 100
رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای 
اســالمی شــهر  نیز در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در همدان با اشــاره به این که پرونده 
برج سعدیه دارای تعدد موضوعات است اظهار 
داشــت: مورد اول بحث تخلفات ســاختمانی 
است. مورد بعدی پارکینگ برج است. موضوع 
دیگر ایجاد راه دسترسی سوم توسط مالک از 
خیابان رکنی است. و یکی دیگر از موارد بحث 

اضافه بنا است.
مســعود عســگریان افزود: با این شــرایط تا 
کمیســیون ماده ۱۰۰ در مــورد پرونده برج 
ســعیدیه اظهار نظر نکند و نظر کارشناســی 
ندهد نمی توانیم تصمیم گیری نهایی را انجام 

دهیم.
وی عنوان کرد: در یکی دو روز آینده هم مدیر 
شــهرداری منطقه یک قرار است با حضور در 
کمیسیون حقوقی شــورا توضیحاتی در مورد 

برج سعیدیه ارائه دهد.
عســگریان با اشــاره بــه این کــه در مورد 
تخلفات در ســاخت و ســاز، یــک بار اعالم 
رای می شود و تاکنون در مورد برج سعیدیه 
رایی صادر نشــده، در رابطه بــا مبلغ بدهی 
22 میلیــاردی مالک برج به شــهرداری که 
در ســال 94 توســط رئیس وقت شــورای 
شــهر اعالم شــد گفت: از این رقم اطالعی 
ندارم. گویا در آن ســال یــک اختالف نظر 
در رابطه با پارکینگ برج وجود داشــته. بر 
پارکینگ های عمومی مشمول  قانون،  اساس 
پرداخت عــوارض نمی شــوند و از آنجا که 
پارکینگ سعیدیه عمومی است نباید مبلغی 

بابت عوارض پرداخت می کرد.
وی با تایید ایــن موضوع که برخی از طبقات 
برج مسکونی است اما مالک کاربری تجاری و 
اداری می کند تصریح کرد: شــورا در سنوات 
قبل مصوب کرده در صورتی که مالک از ملک 
خود غیر از کاربــری مصوب بهره برداری کند 
باید عــوارض بهره بــرداری پرداخت کند که 
ظاهرا مالک برج ســعیدیه مبلغــی به عنوان 
عوارض بهره برداری پرداخــت کرده که باید 

عدد آن مشخص شود.
اداری  امور  و  حقوقــی  کمیســیون  رئیس 

رای  تــا  کرد:  تاکیــد  اســالمی  شــورای 
نشــود  اعــالم   ۱۰۰ مــاده  کمیســیون 
را  عوارض  نــوع  نمی تواند  شــهرداری هم 
تعیین کند. با اعالم رای مشــخص می شود 
باید جریمه  تخلفات چقــدر  بابت  از  مالک 
پرداخت کند تا شــهرداری بر اســاس آن 
بر پروانــه و عوارضات دیگر  عوارض مازاد 

را از وی وصول کند.
عسگریان تصریح کرد: از سال گذشته پرونده 
تخلــف این بــرج را شــهرداری همــدان به 
کمیســیون ماده ۱۰۰ ســپرده و ما در انتظار 

رای کمیسیون هستیم.

 شهرداری به پیگیری 
پرونده سرعت دهد

معماری  و  شهرســازی  کمیســیون  رئیس 
شــورای شــهر نیز در گفت وگو با خبرنگار 
تســنیم در همدان با بیــان این که پرونده 
برج ســعیدیه در چند نوبت به کمیســیون 
مــاده ۱۰۰ و 77 ارجاع داده شــده اظهار 
داشــت: باید در کمیســیون مشخص شود 
مالک بــرج چقدر تخلف کــرده، چقدر به 
۱۰۰ بدهکار  با ماده  رابطه  شــهرداری در 
اســت و تاکنون چه میزان از این بابت به 
شــهرداری پرداخــت کرده تا نظــر نهایی 

شود. اعالم 
نرگس نــوراهلل زاده با اشــاره به ایــن که به 
شــهرداری نامــه ای در ایــن مــورد زدیم و 
درخواست کردیم آخرین وضعیت پرونده برج 
سعیدیه را مشخص و گزارش نهایی را برای ما 
ارسال کنند گفت: شهرداری هنوز پاسخی به 
نامه ما نداده اســت و تا نظر نهایی اعالم نشود 
مــا هم بدون اطالع نمی توانیم بحثی را مطرح 

کنیم که تبعاتی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه شــهرداری باید در قبال 
این پرونده سرعت عمل بیشتری از خود نشان 
دهد گفت: متاســفانه تعدد کارهای انباشــته 
شده و سپردن کار امروز به فردا باعث می شود 

در چنین مواردی وقت زیادی از دست برود.
ناگفتــه نماند خبرنگار تســنیم برای اطالع از 
آخرین وضعیت پرونده برج سعیدیه در 2 روز 
گذشــته بارها با مدیر شــهرداری منطقه یک 
همدان تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.

همچنین شــنیده می شود برخی از خریداران 
واحدهای بــه اصطالح تجــاری و اداری برج 
ســعیدیه در مراجع قانونی بر علیه مالک برج 
طرح دعوی کردند که در گزارشی دیگر نتایج 

این پرونده را پیگیری می کنیم.

 دلیل تعلل مراجع ذیربط 
در برخورد با پرونده برج 

سعیدیه چیست؟
به گزارش تسنیم، اما در ارتباط با پرونده برج 
سعیدیه طرح چند نکته و سوال ضروری است. 

َدر شهر یکی کس را هشیار نمی بینم!

احساس مسئولیت
در مواجهه  با مشــکل، یک جور آدم هســت که وقتی با مشکل مواجه 
می شود احساس مســئولیت مضاعف پیدا می کند، جوشِش غیرت پیدا 
می کند. وقتی می بیند مشــکل پیش آمد انگیزه  او مضاعف می شــود، 
احساس مسئولیتش مضاعف می شود، احساس می کند تحّرک بیشتری 
باید انجام بدهد، وارد میدان بشــود. مدیران دولتی باید وقتی با مشکل 
مواجه می شــوند این روحیه در آنها وجود داشته باشد؛ روحیه  برخورد، 

روحیه  »می توانیم«، روحیه  »حتماً اقدام می کنیم«
دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت- 1397/04/24 

تعلل کمیسیون ماده 100 در صدور رای تخلفات مالک برج سعیدیه

 برج سعیدیه بیش از 
3 هزار متر اضافه بنا دارد

 جانبداری کمیسیون ماده 100 
از یک متخلف یا دور زدن سازنده؟!

پشت پرده ناتوانی شهرداری در به پایان رساندن پروژه هاتخلفات شکل گرفته در برج سعیدیه حرفه ای است

تا اطالع ثانوی؛

طبقات اداری برج 
سعیدیه همدان 

پلمب شد

 بدهکاری 
۲۲ میلیارد تومانی 
برج سعیدیه به 
شهرداری همدان

تعلل کمیسیون 
ماده ۱۰۰ 

شهرداری همدان 
در صدور رای 

تخلفات مالک برج 
سعیدیه

۱394/۰6/28

۱394/۱۰/22

۱398/۰2/28

هفته نامه اجتماعی، ورزشی غرب کشور

پرونده روز 

برج سعیدیه

پرونده روز 
برج سعیدیه

مــورد اول آنکه ناظران ســاخت این پروژه 
چه کســانی بودند و چطور در شــرایطی 
که ناظران شــهرداری در خصوص ساخت 
و ســازهای شــهروندان همدانی به شدت 
سختگیر هســتند، در مورد برج سعیدیه با 
وجود عدم تطابق ساخت سازه و دیوارکشی 
داخلــی )کاربری اداری( با نقشــه و مجوز 
اخذ شده)کاربری مســکونی( اعمال نظر و 

برخوردی صورت نگرفت؟
با توجه به مشــکالت مالی شــهرداری در 
ســال های اخیر و به تبع آن ناتمام ماندن و 
یا اجرا نشدن برخی پروژه های عمرانی، چرا 
کمیسیون ماده ۱۰۰ با وجود گذشت چند 
ســال از ارجاع پرونده اعالم نظر نمی کند تا 
هم با متخلف برخورد شود، هم تکلیف پایان 
کار برج و سند خریداران واحدها روشن شود 
و هم اینکه بسیاری از مشکالت مالی خود 

را با کسب درآمد از این محل جبران کند؟
چرا شــهرداری و شورای شــهر در سنوات 
گذشته پیگیری های خود را به سمت احداث 
پارکینگ ســوق دادند و از پیگیری مسائل 
مهمتری چون تخلفات ساختمانی و کاربری 
برج که طبق اعالم رئیس وقت شورای شهر 
و شــهردار وقت قطعی و محرز بوده پرهیز 

کردند؟.
بــا توجه به ایــن که بعید اســت تخلفات 
ســاختمانی و کاربری شکل گرفته در برج 
سعیدیه به صورت اتفاقی حادث شده باشد، 
چرا پیگیری الزم از سوی مراجع ذیصالح در 
مورد چگونگی انجام تخلفات در زمان احداث 

برج صورت نمی گیرد؟
اصال علت تعلل کمیسیون ماده ۱۰۰ برای 
صدور رای این پرونده در این سال ها چیست 
و آیا این که ســازنده برج بــا وجود علم و 
آگاهی از نوع پروانه خود)مسکونی( اقدام به 
فروش آن به صــورت اداری و حتی تجاری 
به خریداران کرده، جرم و تخلف محســوب 

نمی شود؟
در گیــر و دار بروکراســی اداری تکلیــف 
خریــداران واحدهای برج که بــا هزار آرزو 
ســرمایه خود را در اختیار مالک قرار دادند 
و هنوز موفق به ثبت سند نشدند چیست؟ 
و سواالت دیگری در این زمینه که پاسخ به 
آن نیاز به روحیه مسئولیت پذیری و وجدانی 

بیدار دارد.
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خبر تخلفات صورت گرفته در برج سعیدیه 
و بدهکاری این مجتمع در سال 93 قوت 
و شــدت گرفت و خبرگزاری تســنیم در 
تاریخ ســوم اردیبهشت ماه همان سال در 
گفتگو با رئیس وقت شورای اسالمی شهر 
همدان، خبری را با تیتر »برج سعیدیه در 

همدان پلمپ می شود«، منتشر کرد.
رئیس شورای شهر همدان در این گفتگو با 
اعالم اینکه 1۲ هزار واحد صنفی غیرمجاز 
در شــهر همدان فعالیت می کنند، گفت: 
اداری  تجاری  شهرداری می تواند مجتمع 

سعیدیه را پلمپ کند.
رضا میرزایی با بیــان اینکه مجتمع های 
تجاری، اداری و مسکونی موظف به تأمین 

پارکینگ به تعداد واحدها هستند، اظهار 
کــرد: مالک مجتمع ســعیدیه کم لطفی 
می کنــد چراکه به جــای پرداخت بدهی 
خود به شــهرداری به دنبال حاشیه سازی 

است.
وی افزود: مالک مجتمع تجاری ســعیدیه 
بدهی 10 تــا 15 میلیارد تومانی خود به 
شهرداری را تعیین تکلیف کند و به دنبال 
مسائل حاشیه ای نرود چراکه این امر هیچ 

سودی به دنبال ندارد.
عدم رســیدگی به معوقات مشــکل برج 

سعیدیه است
میرزایی با اشــاره به اینکه هنوز پایان کار 
برج ســعیدیه صادر نشده اســت، افزود: 

مشــکل اصلی، عدم رسیدگی به معوقات 
برج سعیدیه به شهرداری است و متأسفانه 
مالک قانون را رعایت نکرده و در این بین 
شــهرداری به علت رعایت حال کســبه 

تعامل به خرج داده است.
عضو شــورای شــهر همدان تاکید کرد: 
شــهرداری می تواند برج سعیدیه را پلمپ 
کند ولی برای مراعات با صاحبان واحدها 
اندکی صبر کــرده تا مالک بدهی خود به 

شهرداری را تعیین تکلیف کند.
وی درباره بودجه امســال شــهرداری نیز 
گفت: بودجه امسال شهرداری 93 درصد 
افزایش داشته که قرار است 75 درصد آن 

در پروژه های عمرانی هزینه شود.

پس از هشدارهای اعضای شورای اسالمی شهر و شهرداری 
همدان حول محور پرداخت بدهی چند میلیاردی و احداث 
پارکینگ مجموعــه و بی نتیجه ماندن این هشــدارها، برج 
سعیدیه همدان در تاریخ ۲8 شهریورماه سال 1394 پلمب 

شد.
خبرگزاری ایســنا منطقه همدان در همان روز گزارشــی را 

منتشر کرد که در ادامه می آید:
در برج ســعیدیه تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز در طبقات 
اداری و پارکینگ انجام گرفته بود که براساس نظر کمیسیون 

ماده 5 رأی بر پلمب و برگشت به حالت اولیه صادر شد.
طبقــه منفی یک ایــن برج که در حکــم پارکینگ بوده به 
فروشگاه تبدیل شده و بدین ترتیب پارکینگ حذف شده بود 
که البته مالک این برج با رایزنی هم نتوانست نظر کمیسیون 
را جلــب کند و در نهایت رأی کمیســیون ماده 5 پلمب و 

برگشت به حالت اولیه این برج بود.
روز چهارشنبه به دنبال اعالم اخطاریه به صاحب برج، تخلیه 
واحدهای طبقات 4 تا 10 اعالم شد و سرانجام امروز توسط 

اجرای احکام واحدهای این طبقات پلمب شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان همدان در این باره به خبرنگار 
ایسنا گفت: در پی درخواست شهرداری از دادستان همدان 
مبنی بر اینکــه افزون بر 100 واحد برج ســعیدیه نزدیک 
بــه ۲۲ میلیارد تومان به شــهرداری بدهکار بوده و مقررات 
شــهرداری را رعایت نکرده اند، دادستان در اجرای قوانین به 
فرماندهی انتظامی شهرستان همدان ابالغ کرد که نسبت به 

پلمب این واحدها اقدام کنند.

ســرهنگ "رســول مرادی" افزود: بنابراین امــروز عوامل 
فرماندهی انتظامی شهرســتان همدان با اقتــدار تمام این 

واحدها را تا اطالع ثانوی پلمب کردند.
یکی از مالکان برج ســعیدیه نیز به خبرنگار ایسنا گفت: از 
سه روز پیش در برج سعیدیه ماموران نیروی انتظامی برای 
پلمپ برج حسب دســتور قاضی مستقر بودند و از صاحبان 
مشــاغل می خواستند که واحدهای خود را تخلیه کنند چرا 
که ســازنده برج مطالبات چندین میلیاردی شهرداری برای 

تغییر کاربری از مسکونی و تجاری را نپرداخته است.
"علی ثقفی" ادامه داد: در همین راســتا امروز از نخســتین 
ساعات روز ماموران در مکان مذکور مستقر شده اند و اجازه 
ورود کســبه به داخل برج را نمی دهند! حال تقصیر مالکان 

و مستأجران که از کارهای خود عقب می افتند چیست؟
وی افزود: گناه مالک در عدم پرداخت مطالبات شــهرداری 
کــه منجر به عدم صدور پایان کار شــده ضــرری دو طرفه 
را برای خریداران واحدهای بــرج ایجاد کرده که یکی عدم 
صدور ســند بعد از چند سال و دیگری وضعیت بوجود آمده 

است.
ثقفی عنوان کرد: نکته جالب اینکه پزشکان، وکال، شرکت ها 
و حتی دفاتر مختلف کارهای هنری، تبلیغاتی و رســانه ای 
در این برج فعال اســت که همه به ناچار تعطیل شــده اند و 

نمی توانند به محل کار خود وارد شوند.
وی با بیان اینکه به درب همه واحدهای اداری برج سعیدیه 
برچســب پلمپ زده شده و کســی اجازه ورود به واحدهای 
خود را ندارند، افزود: در کوتاهی و کم کاری مالک و ســازنده 

برج بر خریداران شکی نیست اما برخورد شهرداری هرچند 
به نفع خریداران خواهد بود، از نظر وجهه کســبه و مشاغل 
داخل برج اصال زیبنده نیســت و این تعطیلی ها خســارات 

زیادی را برای ساکنان در پی دارد.
ثقفی عنوان کرد: به عنوان مثال انتهای ماه اســت و شرکت 
ما زمان کمی برای واریز بیمه و ارسال لیست حقوق کارگران 
بــه امور مالیاتی دارد که با این اوصاف و عدم امکان ورود به 
دفتر امکان انجام این کار وجود ندارد که جرائم سنگینی را 

در پی خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکه مالک دو واحد از این برج هســتم و کل 
پول را ســازنده از ما گرفته اســت اما از سند خبری نیست، 
تصریح کرد: بدهی ســازنده برج به شهرداری باقی است و ما 
هم اکنون چوبش را می خوریم. پزشکانی در برج هستند که 
به بیماران وقت دادنــد و االن بیمار می آید و با درب پلمپ 

شده مواجه می شود.
وی به احتمال فاسد شــدن داروهای پزشکی پزشکان برج 
هم اشــاره کرد و افزود: بیمارانی هســتند که از استان های 
مجاور برای درمان به پزشکان برج سعیدیه مراجعه می کنند 
و ماه ها در انتظار رســیدن نوبت خود بودند اما امروز که بعد 

از چهار ماه آمده اند با درب بسته مواجه شدند.
وی با بیان اینکه یکی از مستاجران در خصوص یارانه ها فعالیت 
دارد و اگر یارانه مردم دیر واریز شــود چه کسی پاسخگوست؟ 
تصریح کرد: بیش از 10 وکیل در برج فعالیت دارند و پرونده های 
مردم را پیگیری می کنند و حتی برای برخی وقت دادگاه تعیین 

شده اما مدارکشان داخل برج باقیمانده است.

پس از گذشت چند روز از پلمپ برج و اعتراض مالکان، 
مدیر برج هشتم مهرماه سال 94 در گفتگو با خبرگزاری 
فــارس خبر از رأی دیوان عدالــت اداری مبنی بر فک 

پلمپ داد.
مدیر برج ســعیدیه گفت: پس از بررسی دیوان عدالت 
اداری و با توجه بــه احراز ضرر و زیان غیر قابل جبران، 

حکم قطعی به فک پلمب صادر شد.
محمــد نجفــی در گفت و گو بــا خبرنــگار فارس در 
همدان با اشــاره به توقف پلمــب واحد های تجاری و 

اداری در برج سعیدیه اظهار کرد: با مراجعه به دیوان 
عدالت اداری با یک طومار 300 امضایی از ساکنان و 
مالکان برج این موضوع خارج از نوبت، مورد بررســی 

قرار گرفت.
وی گفت: پس از بررسی از سوی دیوان عدالت اداری و 
با توجه به احــراز ضرر و زیان غیر قابل جبران، حکم به 

فک پلمب صادر شد.
مدیــر و مالک برج ســعیدیه خاطر نشــان کرد: رأی 
صادره قطعی است و صدور سریع این حکم و بررسی 

خــارج از نوبت به دلیل فوریــت و ماهیت این موضوع 
بوده است.

وی با بیان اینکه مشــکل پارکینگ ایــن برج نیز رفع 
می شــود، افزود: با خرید زمینی در کنــار برج اقدام به 
احداث پارکینــگ کردیم و این مشــکل به زودی رفع 

می شود.
نجفی ادامه داد: شــهرداری در حال صدور مجوز برای 
احداث پارکینگ اســت و خوشبختانه همکاری الزم در 

این خصوص را داریم.

وی در مــورد تغییر کاربری در برخی واحد های تجاری 
و مســکونی نیز گفت: دیوان عدالت اداری در خصوص 
تغییر کاربری نیز حکم صادر خواهد کرد و رسیدگی به 

این موضوع نیز بیش از یک سال زمان نیاز دارد.
گفتنی اســت پلمب برخی از واحد های برج سعیدیه از 
صبح روز ۲5 شهریور ماه آغاز و دلیل آن نیز عدم وجود 
پارکینگ الزم و تغییر کاربری برخی طبقات اعالم شــد 
کــه با مخالفت شــدید مالکان و ســاکنان این واحد ها 

مواجه شد.

خبر رســید که افراد به صورت غیرقانونی به فک پلمپ 
واحدهای برج سعیدیه اقدام کرده اند و دادستانی دستور 

پلمپ مجدد برج را داده است.
شــهردار منطقه یک همدان چهــار روز پس از ادعای 
قطعی بــودن رأی دیوان عدالــت اداری مبنی بر فک 
پلمپ از ســوی مدیر و مالک برج، در تاریخ 1۲ مهرماه 
ســال 94 در گفتگویی با خبرگــزاری ایرنا گفت: طبق 
دســتور دادستانی، برج سعیدیه شهر همدان که توسط 
افرادی به صورت غیرقانونی فک پلمپ شده بود مجدد 

پلمپ می شود.
امیــر فتحیان نســب خاطرنشــان کرد: طبــق پروانه 
ساختمان، مالک برج ســعیدیه شهر همدان تنها مجاز 
به ســاخت دو طبقه تجاری بوده و مابقی طبقه ها باید 
مسکونی باشــد همچنین باید ســه طبقه منفی برای 

پارکینگ پیش بینی کند.
وی اضافه کرد: با وجود تاکید مسئوالن شهرداری مبنی 
بر رعایت ضوابط قانونی ســاخت و ساز، ولی مالک این 
برج اقدام به افزایش بنا در طبقات همکف و اول تجاری 

کرده است.
شهردار منطقه یک همدان افزود: همچنین وی اقدام به 
تبدیل طبقات مسکونی به تجاری و اداری کرده و آن را 

به وکال، پزشکان و مهندسان واگذار کرده است.
وی با ذکر اینکه پارکینک این برج نیز در حال تبدیل به 
هاییپر بود تاکید کرد: این تغییر کاربری ها غیرقانونی و 
بدون دریافت مصوبه کمیسیون ماده پنج صورت گرفته 

است.

فتحیان نســب اضافه کرد: به علت بی توجهی به احداث 
پارکینگ شاهد بروز گره ترافیکی در محدوده سعیدیه 
بــوده همچنین حق و حقوق شــهرداری نیــز در این 

خصوص تضییع شده بود.
وی تصریح کرد: بر این اساس این موضوع در کمیسیون 
مطــرح شــده و رای به پلمپ برج ســعیدیه و تخریب 

بخشی از بنای آن داده شد.
شهردار منطقه یک همدان افزود: پس از اعتراض مالک 
به رای بدوی، پرونده در کمیسیون تجدید نظر بررسی 

و رای نخست مجدد تایید شد.
فتحیان نســب گفت: به منظور جلوگیــری از تضییع 
منافع افرادی که اقدام به خرید واحد در برج ســعیدیه 
کرده بودند و احتمال رها شــدن مجتمع بدون دریافت 
پایان کار و ســردرگمی ســاکنان ایــن مجتمع برای 
دریافت سند ثبتی، با هماهنگی دادستانی حکم پلمپ 
برج ســعیدیه دریافت و توسط پرسنل کنترل و نظارت 

به اجرا گذاشته شد.
وی افزود: پس از پلمپ بــرج ، مالک آن پیگیری هایی 
را برای ســاخت پارکینگ کرده ولی به موازات آن برای 
توقــف اجرای حکم قضایــی به دیــوان عدالت ادارای 

مراجعه کرده است.
وی بیــان کرد: برخی از افراد نیز اقــدام به فک پلمپ 
بدون هماهنگی کــرده که به این منظور شــکایتی از 

مالکان تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شد.
وی اظهار کرد: هم اینک دادستانی دستور پلمپ مجدد 
برج ســعیدیه را صادر کرده و تا ۲4 ســاعت آینده این 

حکم اجرایی می شود.
وی هدف شــهرداری را سر و ســامان دادن به وضعیت 
نابســامان این مجتمع ذکر کرد و گفت: اگر قرار است 
کاربری این بــرج تغییر کند باید این اقدام روند قانونی 
خود را طی کرده و در صورت موافقت کمیســیون ماده 

پنج اجرایی شود.
وی تاکید کرد: در صورت مخالفت کمیسیون ماده پنج 
با تغییر کاربری، باید واحدهای مســکونی شده و تغییر 

کاربری ها اصالح شود.

اخطار پلمپ برج در سال 93
خبرگزاری تسنیم
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تا اطالع ثانوی؛

طبقات اداری برج سعیدیه همدان پلمب شد

مدیر برج سعیدیه همدان خبر داد:

فک پلمب برج سعیدیه همدان با رأی دیوان عدالت اداری

خبرگزاری فارس

خبرگزاری ایرنا
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دستور دادستانی 
برای پلمپ مجدد 

برج سعیدیه 
همدان

 در شهر یکی کس را 
هشیار نمی بینم!

مجتمــع تجاری ســعیدیه که تقریبا از ســال 1390 با واگــذاری و فعالیت 
واحدهــای تجاری و اداری آغــاز به کار کرد و به مرور بــه طور کامل مورد 
بهره برداری قرار گرفت، بعد از پلمپ واحدهای اداری در شهریورماه سال 94، 
به یکی از ابهامات ذهنی بســیاری از دست اندرکاران، متولیان امر و اصحاب 

رسانه تبدیل شد.
هفته نامه اکباتان در راســتای رسالت رسانه ای خود، بدون انجام قضاوت در 
هیچیــک از بخش های مرتبط با تخلفات احتمالی مطرح شــده در خصوص 
این مجتمع، با انتشــار خبرهای مرتبط با این ملک بر اساس تاریخ انتشار در 
سایر رسانه ها، سواالتی را در هر بخش مطرح نموده که با وجود گذشت مدت 
طوالنی از تشــکیل پرونده این برج و مطرح شدن مشکالت ساخت و تکمیل 

آن، هنوز به عنوان ابهام در ذهن باقی مانده است.
با توجه به مصاحبه های منتشــر شــده از رئیس شورای شهر و شهردار 
وقــت همدان مبنی بر مســکونی بودن پروانه برج، ایــن که این مجتمع، 
چگونه با پروانه ساخت مسکونی در طبقات باالتر از سوم به صورت اداری 
)یا حتی تجاری( ســاخته شده و ناظران ساخت هیچ گونه ایرادی را بر آن 
در همــان مقطع زمانی و پیش از فــروش و بهره برداری، وارد نکرده اند یا 
اگر وارد کرده اند چرا ترتیب اثر داده نشده است، جای سوال دارد و اینکه 
ناظران ساخت این ســازه درحوزه های مختلف فنی و مهندسی دقیقا چه 
کســانی بوده اند و چرا و چگونه نســبت به مســاله به این مهمی و بارزی 

پوشی گرده اند؟ چشم 
با توجه به مطالب منتشــره در خبر شــماره هشــت )صفحــه اول همین 
شــماره(؛ اینکه برای واحدهای مســکونی مجتمع با موافقت مجمع امور 
صنفی و سایر دستگاه های صادر کننده مجوز صدور پروانه کسب 
صادر شــده، جای سوال دارد و استناد به قانونی مبنی بر اینکه در صورت 
موافقت هیئت مدیره ســاختمان های غیرتجاری، استفاده تجاری و صدور 
پروانه کســب برای واحدهــای غیرتجاری بالمانع اســت در خصوص این 
برج کــه هیئت مدیره با توجه بــه تملک اکثریت واحدها برای ســازنده 
و بهره منــدی از رای حداکثری در انتخابات هیئــت مدیره که منتهی به 
تعیین هیئت مدیره مورد نظر مالک و ســازنده )متشکل از خود و نزدیکان 

و معتمدین ایشــان( می شود، جای بسی تامل دارد.
مراجعــات و پیگیری های اصحاب رســانه بــه مســئولین و متولیان امر، 
همانگونه که در گزارش خبرگزاری تســنیم )خبر هشــتم در صفحه اول 
همین شــماره( نیز به آن اشاره شده اســت، بی نتیجه باقی مانده و هیچ 
کس پاســخ روشــن و کاملی در خصوص چرایی انجام ایــن اتفاقات در 
ســاخت برج و علت مســکوت ماندن پیگیری مراتب توســط متولیان امر 
ارائــه نمی دهد. حتی برخی از مســئولین فعلی حوزه هــای مربوطه اعالم 
می دارنــد که چون در زمان بروز این تخلفات ما در این ســمت ها حضور 
نداشــته ایم، اطالع دقیــق از چند و چون این پرونــده نداریم و حتی در 
مورد خیلی از موارد طرح شــده توسط خبرنگار در خصوص گذشته برج، 
ابــراز بی اطالعی نمودند و هر کــس به نحوی خود را از پیگیری و حصول 
نتیجه در این زمینه کنار کشــیدند. از طرف دیگر اگر مطالب منتشر شده 
در رســانه تا به امروز کذب بوده، چرا تاکنون هیچیک از مقامات مسئول 
ادعایی در این خصوص نکرده اند و اگر مطالب منتشــره صحت دارند، چرا 
اقدامــی در خصوص برخورد با فرد متخلف صورت نگرفته اســت. تجمیع 
ایــن موضوعات موجب می شــود تا یــاد این بیت از شــهر معروف موالنا 

بیافتیــم که در شهر یکی َکس را هشیار نمی بینم!
اکباتان امید دارد، پس از انتشــار این شــماره و تجمیع همه اخبار مرتبط با 
این مشــکل شهری و اقتصادی )حتی برای آن مسئولینی که از چند و چون 
اتفاقات رخ داده شده در پیش از این تاریخ بی اطالع هستند( تا پیش از اینکه 
اتفاق ناخوشــایند دیگری در صورت نبود سازندگان به هر دلیل در آینده رخ 
دهد و منجر به بروز مســاله امنیتی و اجتماعی شود، متولیان امر پرونده این 
برج را به صورت ویژه مورد بررســی قرار داده و با خاطی یا خاطیان احتمالی 

برخورد جدی بعمل آورند!
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با توجه به اینکه پلمپ برج سعیدیه، اعتراضاتی 
به دنبــال خســارات را از ســوی مالکان و 
مستاجران به دنبال داشت، این پرسش در ذهن 
نقش می بندد که با وجود محرز بودن تخلف در 
این مجتمع، چرا هنگام آغاز واگذاری واحدها، 
شــهرداری و یا نهادهای مربوطه در خصوص 
غیرقانونی بودن این مجتمع به دلیل نداشتن 
پارکینگ، اضافه زیربنا و تغییر کاربری از سوی 
رسانه ها اطالع رسانی الزم را برای جلوگیری از 
ضرر خریداران و مستأجران انجام ندادند؟ آیا 
در آن زمان موضوع اضافه بنا، نبود پارکینگ، 
بدهی میلیاردی و تغییر کاربری مطرح نبود و 
یا دست های پشت پرده ای وجود داشت که در 
صورت اعالم تخلف، ضرری متوجه آنها  می شد؟

چگونه می توان به راحتی و فارغ از تخلفات 
صــورت گرفته، روی طومــار 300 امضایی 
موج ســواری کرد و با وعده رفع تنها یکی 
میلیاردی  بدهی  تکلیف  تعیین  تخلفات،  از 
و تغییر کاربری چندین واحد مســکونی به 
تجاری یا حتــی اداری را به تعویق انداخت، 
وقتی همان روزها پروژه هایی به دلیل کمبود 
منابع مالی، خاک می خورد و یا مالکانی خرد 
به دلیل تخلف در ساخت و ساز، محکوم به 

پرداخت جریمه بودند؟

اگر اقدام به فک پلمپ از ســوی افراد به 
صورت غیرقانونــی صورت گرفت، چرا در 
همان زمان با فــرد یا افراد خاطی برخورد 

قانونی به عمل نیامد؟
افزایش  از مســئوالن در زمان  کدام یک 
بنا در خواب به ســرمی بردند که این برج 
10 طبقه بــا تمام تخلفــات و واحدهای 
غیرقانونی قد علــم کرد و پارکینگ جای 

خود را به هایپرمارکت داد؟ 

پرســش اینجاســت که با توجه به الزام 
وجود پارکینــگ در مجتمعی تجاری آن 
هم در محوری پرتردد، چرا مجوز افتتاح 
و بهره بــرداری برجی بــدون پارکینگ 
صادر شــد؟ آیا با وجود گذشــت چند 
و عدم وجود  این مجتمع  از ساخت  سال 
پارکینگ، پیش از این نمی بایست به حال 
پارکینگ مجتمع که نیاز اساسی مالکان و 
ترافیک در خیابان سعیدیه  اصلی  معضل 
بود، فکری شــود و هشدارها رنگ و بوی 
جدیت به خود بگیرد تا مالک و ســازنده 
نداشته  حاشیه ســازی  برای  زمانی  برج 

باشد؟ 



3   سه شنبه    11 تیرماه   1398

چندماه پس از پلمپ برج ســعیدیه و پرسش های متعدد 
رســانه ها در خصوص وضعیت پرونده تخلفات این پروژه، 
شــهردار وقت همدان در تاریخ 22 دی ماه ســال 94 به 
جمع خبرنگاران آمد و از اینکه برج سعیدیه 3 هزار و 351 

متر اضافه بنا دارد، خبر داد.
سخنان سید مصطفی رسولی در خبر خبرگزاری فارس 
با این موضوع شروع شد که تخلفات شکل گرفته در برج 

سعیدیه با جابجایی تیغه ها،حرفه ای شکل گرفته است.
وی بــا تاکید بر اینکه به دنبال انجــام امور و کار قانونی 
هستیم، اظهار کرد: پرونده ای برای مجتمع تجاری سعیدیه 
وجود دارد و نوع پروانه احداث این برج مختلط بوده است.

وی با اشــاره به اینکه پروانه احداث برج سعیده در تاریخ 
24 مهر ماه 84 صادر شده است، بیان کرد: بر اساس پروانه 
مجتمع سعیدیه باید برای این مجتمع در سه طبقه منفی 
به مســاحت 3 هزار و 402 متر مربع احداث 139 واحد 

پارکینگ انجام می شد.
شهردار همدان با بیان اینکه طبقات همکف و اول این برج 
با مســاحت یک هزار و 841 متر مربع تجاری بوده است، 
افزود: متاسفانه طبقه دوم این برج نیز با مساحت 734 متر 
مربع نیز به صورت غیر قانونی به تجاری تبدیل شده است.

وی با اشــاره به اینکه بر اســاس پروانه هشت طبقه برج 
سعیدیه مسکونی است، خاطرنشان کرد: در پروانه ساخت 
این مجتمع مســاحت 11 هزار و 119 متر زیربنا و 382 

متر بالکن عنوان شده است.

 برج سعیدیه 3 هزار و 351 
متر اضافه بنا دارد

رســولی با اشاره به اینکه برج سعیدیه 3 هزار و 351 متر 
اضافــه بنا دارد، گفت: طبقه یازدهم این برج بدون مجوز 
ساخته شده است و به کارشناس برای حضور در این طبقه 

و محاسبه زیربنا اجازه داده نشده است.
شــهردار همدان با تاکید بر اینکه مالک برج ســعیدیه 
بالکن هــا و کریدورهــا را حذف کــرده و راه پله ها را نیز 
کوچک کرده اســت، افزود: در مجتمع سعیدیه 589 متر 
بالکن اضافه ساخته شده و 8 هزار و 325 متر مربع نیز به 

صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده است.
وی با بیان اینکه در طبقه اول برج سعیدیه 727 متر مربع 
بالکن تغییر کاربری داده شده است، بیان کرد: مالک برج 
بر اساس پروانه باید 72 واحد مسکونی می ساخت که در 
نهایــت 115 واحد اداری احداث کرده و با این وجود باید 

تعداد پارکینگ ها نیز افزایش پیدا می کرد.

 صدور مجوز تغییر کاربری 
در اختیارات شهرداری نیست

رســولی با بیان اینکه مالک برج ســعیدیه در بهمن ماه 
سال 87 درخواستی برای تغییر کاربری به شهردار وقت 
ارسال کرده است، خاطرنشــان کرد: این درخواست باید 
روال قانونی را طی می کرد و با ارسال درخواست نمی توان 

تغییر کاربری داد.
شــهردار همدان تاکید کرد: صدور مجوز تغییر کاربری 
در اختیارات شهرداری نیســت و مجوز تغییر کاربری از 
اختیارات شورایعالی معماری و شهرسازی کشور بوده که 

استاندار همدان نماینده این شورا در استان است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای اداری، مسکونی و 
تجاری ضوابط و شــرایط خاصی را دارد، خاطرنشان کرد: 
مالک برج سعیدیه با تغییر کاربری این ضوابط را رعایت 

نکرده است.

 هایپرمارکت تعطیل به شکل 
اولیه بازگردد

رســولی با بیان اینکه مجتمع ســعیدیه بر اساس پروانه 
احداث ســاخته نشــده اســت، گفت: پارکینگ در این 
برج به صورت غیر قانونی حذف شــده اســت و بر اساس 
مصوبه کمیســیون ماده 5 پارکینگ نباید حذف شود و 
هایپرمارکت ایجاد شــده باید تعطیل و بنا به شکل اول 

برگردد.
وی با اشاره به اینکه ابتدا باید پارکینگ برج سعیدیه ایجاد 
و احداث شــود، بیان کرد: تا زمانی که پارکینگ احداث 
نشود کمیسیون ماده 5 و کمیســیون ماده 100 به این 

پرونده ورود نمی کنند.
رســولی افزود: پرونده برج ســعیدیه به دلیل تخلف 

به کمیســیون ماده 100 ارســال شد و شهرداری بر 
اســاس قانون به دلیل تخلفات انجام شــده خواستار 

جریمه شد.
شــهردار همدان اضافه کرد: شهرداری درباره پرونده برج 
سعیدیه از کمیسیون ماده 100 درخواست کرده است که 
هایپرمارکت تعطیل و به پارکینگ تبدیل شود و طبقات 
تغییر کاربری داده شــده نیز به شــکل اول که در پروانه 

آمده بازگردد.

 بحث پارکینگ برج باید 
حل شود

وی دربــاره رأی کمیســیون بــدوی و تجدیــد نظر 
کمیســیون ماده 100 اظهار کرد: رأی این کمیسیون 
ها نیز ماننــد رای دیوان عدالت اداری اســت و حکم 
پلمب به معنای تخریب نیست. رسولی افزود: شهرداری 
درخواســت تخریب داده اســت اما تا زمانی که بحث 
پارکینگ حل نشود کمیسیون به مبحث ورود نمی کند 
و ابتدا باید بحث پارکینگ حل شــود. وی با اشــاره به 
اینکه اضافه بنای مجتمع سعیدیه به واحدهای تجاری 
و اداری تبدیل شــده است، خاطر نشان کرد: بر اساس 
پروانه برج سعیدیه باید 139 واحد پارکینگ ایجاد می 
کرد که بــا تغییر کاربری صورت گرفتــه باید 350 تا 

400 واحد پارکینگ را برای برج احداث کند.

 تخلفات برج سعیدیه 
حرفه ای انجام شده است

شــهردار همدان میزان بدهی برج سعیدیه را نامشخص 
دانســت و بیان کرد: پس از ایجاد پارکینگ پرونده برای 
تعیین میزان جریمه به کمیســیون ماده 5 و کمیسیون 

ماده 100 ارسال می شود.
رسولی تخلفات شکل گرفته در برج سعیدیه را حرفه ای 
دانســت و افزود: تغییــر کاربری ها بــا جابجایی تیغه ها 
حرفه ای شکل گرفته است و این سازه باید مستحکم  شود. 
وی همچنین اضافه کرد: بیش از 30 اخطار برای رسیدگی 

به تخلفات به مالک برج سعیدیه ارسال شده است.

خبرگزاری تســنیم در تاریخ 22 دی ماه سال 94 به 
موضوع بدهکاری برج ســعیدیه از زبان رئیس شورای 
شــهر همدان پرداخت که وی از فرافکنی مالک برج 
سعیدیه همدان درباره تخلفات رخ داده انتقاد کرده و 
گفت: مالک برج سعیدیه همدان 22 میلیارد تومان به 

شهرداری همدان بدهکار است.
علی اکبر نظری در جمع خبرنگاران درباره میزان بدهی 
این برج به شــهرداری همدان اظهار داشــت: براساس 
آخرین محاسبه صورت گرفته در اوایل سال 94، مالک 
برج سعیدیه بابت اضافه بنا، تبدیل کاربری های غیرمجاز 
و جرایم 22 میلیارد تومان به شهرداری همدان بدهکار 
اســت. وی بیان کرد: برج ســعیدیه همدان شهریورماه 
امسال پلمب شــده و مالک از دیوان عدالت رای بر فک 
پلمب گرفت ولی با این شرط که مشکالت این برج بویژه 

مسئله پارکینگ باید رفع شود.
وی با بیــان اینکه بدهی این برج براســاس دفترچه 
تعرفه عوارض هر سال به روز محاسبه می شود، گفت: 

از مالک این برج خواسته شد تا در امور مالی شهرداری 
همدان حاضر شــده و بدهی خود را براساس دفترچه 
تعرفه عوارض سال 93 و 94 محاسبه و پرداخت کند 

ولی متاسفانه از این موضوع طفره رفت.
نظــری با بیان اینکه یک ریال خــارج از دفترچه تعرفه 
عــوارض از این برج دریافت نمی شــود، گفت: این برج 
براساس پروانه ساخت باید 250 باب پارکینگ تامین و 

تحویل دهد که هنور به شهرداری تحویل نشده است.
وی با اشاره به ارائه اسنادی از سوی مالک به رسانه ها 
گفت: باید نماینده ای از شــهرداری همدان نیز در این 
جلسات باشد تا از خود دفاع کنند و اگر حق با مالک 
برج باشــد به طور قطع اعضای شــورای شهر کمک 
می کنند ولی اگر تخلفی داشــته باشد باید با قاطعیت 

با تخلفات برخورد شود.
رئیس شــورای شــهر همدان با بیان اینکه مالک برج 
ســعیدیه سه طبقه را با چه مجوزی به تجاری تبدیل 
کرده و فروخته اســت، گفت: مالک برج سعیدیه اگر 
سندی مبنی بر مجوز کمیسیون ماده پنج برای تغییر 

کاربری طبقات مسکونی دارد، ارائه کند.
وی با اشــاره به اینکه پروانه ساختمانی فصل الخطاب 
بوده و در آن کاربری طبقات مشــخص شــده است، 
تصریــح کــرد: صحبت هــای مالک برج ســعیدیه با 
رســانه ها فرار رو به جلو بوده و این ســخنان مانع از 

احقاق حقوق مردم نمی شود.
نظری با اعالم اینکه ابتدا مالک این برج باید نســبت 
به تامیــن پارکینگ های موردنیاز اقــدام کند، گفت: 
براســاس پروانه ســاختمانی باید برای این برج 250 
باب پارکینگ تامین شــود تا پس از آن پرونده برای 
تصمیم گیری درباره ساخت و ساز مازاد به کمیسیون 

ماده پنج ارجاع شود.
رئیس شــورای شــهر همدان تصریح کرد: مالک برج 
سعیدیه مدعی است با شهرداری همدان برای تبدیل 

کاربری طبقات مسکونی توافق کرده است ولی شورای 
شــهر همدان که باید بر این توافقــات صحه بگذارد، 

اطالعی در این زمینه ندارد.
وی بــا بیان اینکــه مالک برج ســعیدیه مبلغی برای 
تبدیل کاربری به شــهرداری همدان پرداخت نکرده 
است، اظهار داشت: طبقات منهای یک و دو پارکینگ 
بوده که بدون مجوز به هایپر مارکت تبدیل شده است. 
نظری تصریح کرد: طرح هایی به کمیسیون ماده پنج 
ارسال می شوند که زمین بکر باشند حال ارجاع پرونده 
برج ســعیدیه با این میزان تخلف به کمیسیون ماده 

پنج نیازمند رایزنی است.
رئیس شــورای شــهر همدان با تاکید بر اینکه محال 
اســت از حقوق شــهرداری و مردم در ایــن پرونده 
عبور کنیم، بیان کــرد: این برج نزدیک به چهار هزار 
مترمربــع اضافه بنا دارد که باید در کمیســیون ماده 

100 مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

خبرگــزاری تســنیم در گــزارش خــود در تاریخ 28 
اردیبهشــت ماه به طور مفصل به ســریال تخلفات برج 

سعیدیه پرداخته که خواندن آن خالی از لطف نیست.
»درحالــی که 10 ســال از بهره برداری برج ســعیدیه 
می گذرد به دلیل برخی تخلفات ســاخت و ســاز، پایان 
کار برای این برج صادر نشده و خریداران واحدها موفق 
به ثبت سند نشدند. در این شرایط کمیسیون ماده 100 

هم در صدور رای این پرونده تعلل می کند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از همدان، پروانه ساخت 
برج )مجتمع( سعیدیه همدان در تاریخ 24 مهر ماه سال 

1384 صادر شــد. بر اساس این پروانه ساخت برای این 
مجتمــع 11 هزار و 119 متر زیربنــا و 382 متر مربع 
بالکن تعریف شده بود. ضمن آن که سازندگان باید برای 
برج در ســه طبقه منفی، 139 واحد پارکینگ هم لحاظ 

می کردند.
طبقات همکف و اول این برج با مساحت یک هزار و 841 
متــر مربع تجاری و 8 طبقه دیگر برج ســعیدیه نیز در 
پروانه ســاخت با کاربری مســکونی تعریف شده بود تا 

مجموع طبقات این برج به عدد 10 برسد.
اما مالک برج ســعیدیه برای احــداث این برج برخالف 

پروانه ساخت عمل کرد و پس از پایان عملیات ساخت و 
ساز مشخص شد تخلفات گسترده ای شکل گرفته است؛ 
تخلفاتی که واکنش اعضای شــورای اسالمی و شهردار 
وقت همدان را در پی داشــت و موجــب پلمب برج در 
مقطعی شــد و پرونده برج را روانه کمیسیون ماده 5 و 

ماده 100 کرد.
تخلفات در برج سعیدیه محرز است

مصطفی رسولی، شــهردار وقت همدان در سال 94 در 
گفت وگویی در رابطه با تخلفــات صورت گرفته در برج 
سعیدیه گفت: این برج در 10 طبقه پروانه ساخت گرفته 

و طبقه یازدهم این برج بدون مجوز ساخته شده است.
وی افزود: مالک برج ســعیدیه بالکــن ها و کریدورها را 
حذف کــرده و راه پله ها را نیز کوچک کرده اســت. در 
مجتمع ســعیدیه 589 متر بالکن اضافه ساخته شده و 
8 هــزار و 325 متر مربع نیز به صورت غیر قانونی تغییر 

کاربری داده شده است.
رســولی تاکید کرد: طبقه دوم این برج به مساحت 734 
متــر مربع به صــورت غیرقانونی بــه واحدهای تجاری 

تبدیل شده است.
وی  با بیان اینکه در طبقه اول برج ســعیدیه 727 متر 

مربع بالکن تغییر کاربری داده شــده گفت: مالک برج بر 
اســاس پروانه باید 72 واحد مسکونی می ساخت که در 
نهایت 115 واحد اداری احداث کرده و با این وجود باید 

تعداد پارکینگ ها نیز افزایش پیدا می کرد.
رسولی با اشاره به این که مجتمع سعیدیه بر اساس پروانه 
احداث ســاخته نشده است، افزود: پارکینگ در این برج به 
صورت غیر قانونی حذف شده و بر اساس مصوبه کمیسیون 
ماده 5 پارکینگ نباید حذف شود و هایپرمارکت ایجاد شده 

باید تعطیل و بنا به شکل اول برگردد.
متن کامل این گزارش را در صفحه اول بخوانید

پس از چند سال سکوت خبری و یا زمزمه های آرام 
در خصوص پرونده تخلف برج سعیدیه، پایگاه خبری 
رودآور در تاریــخ 24 اردیبهشــت ماه ســال جاری 
گزارشــی در خصوص این موضوع بر خروجی سایت 

خود قرار داد.
گزارش از این جا شروع می شود که: »تخلفات مالکان 
و سازنده برج ســعیدیه در عدم پرداخت هزینه های 
مربوط به جریمه تعیین شــده از ســوی کمیسیون 
ماده 100 سبب شده تا با وجود بهره برداری بیش از 
10 ســاله از این برج، هنوز هم که هنوز است پایان 
کاری برای آن صادر نشود و خریداران واحدهای آن، 
ســندی در دست نداشته باشند و بسیاری مشکالت 

دیگر به وجود بیاید.
به نظر حمایت از سرمایه گذاران باید جزئی از وظایف 
مسئوالن باشــد، اما گاهی همین سرمایه گذاران از 
قانون ســرپیچی می کنند و تخلفاتی در مســیر کار 
خود انجام می دهند و پول روی پول می گذارند بدون 

توجه به رعایت قانون و حقوق شهروندی.
این مســئله درباره برج ســعیدیه همدان که بیش 
از 10 ســال اســت به بهره برداری رسیده هم صدق 
می کند؛ ســازنده آن هنوز موارد تذکر داده شده از 
سوی شــهرداری را آن طور که باید اجرایی نکرده و 

پایان کار دریافت نکرده است.
و اما مشــکالت برج ســعیدیه چه بود که همچنان 
برخی از این تخلفات ادامه دارد و حل نشــده؟ یکی 
نبــود پارکینگ بود که باالخره بخشــی از آن انجام 
شــد و البته نه تمام موارد مرتبط با ایجاد پارکینگ، 
دیگری تغییر کاربری در این برج بود که حتی در 28 
شهریور سال 94 منجر به پلمپ شدن طبقات اداری 
چهار تا 10 آن شــد و اضافه کردن زیربنا هم تخلف 

دیگر این سازنده است.
ناگفته نماند که طبق توافق ســازنده قرار بر آن بود 

که بایــد زمینی را تملک کرده و بر اســاس آن در 
زمینه مســائل مرتبط با پدافند و ترافیک شــهری، 

معبری باز کند و این مسئله نیز انجام نشده است.
سازنده برج هنوز که هنوز است جرائم تعیین شده از 
سوی کمیســیون ماده 5 و بعد ماده 100 و عوارض 
مترتب بر جریمه را که متناسب با تاریخ روز افزایش 
پیدا می کنــد پرداخت نکرده و با وجود بهره برداری 
بیش از 10 ســاله هنوز پایانــی کاری برای بنایش 

صادر نشده و در دست ندارد.
تا زمانی هم که سازنده بدهی های خود به شهرداری 
را پرداخت نکند، پایان کاری برایش صادر نمی شود و 
بسیاری از مالکان که واحدهایی را خریداری کرده اند 
برای صدور ســند با وجود پرداخت هزینه خرید، با 

مشکالتی مواجه شده اند.
آن گونه که گفته اند بدهی ســازنده برج ســعیدیه 
همدان بیش از 18 میلیارد تومان اســت، بدهی که 
پرداخت بخشــی از آن می تواند مشکالت حوزه شهر 
و شهرســازی در همدان را تا حــدودی مرتفع کند، 
پروژه های شهرداری همچون پل چراغ قرمز به دلیل 
کمبود اعتبارات بر زمین مانده و اگر سرمایه داران و 
سازندگان بدهی های خود را پرداخت نکنند بی شک 
شــهرداری نمی تواند در اجرایی شــدن پروژه های 

عمرانی خود موفق باشد.
به گــزارش رودآور، کمیســیون مــاده 100 ادامه 
رسیدگی به تخلفات مرتبط با برج سعیدیه را منوط 
به ساخت پارکینگ کرده اســت، این اقدام  نه تنها 
بازدارنده و محرک خوبی برای رفع تخلفات از سوی 
مالک نیســت بلکه بــه نحوی منجر بــه ادامه روند 

متخلفانه صاحب برج شده است .
آیا نباید متولیان امر پاسخ دهند  که چرا و بر اساس 
چه قانونی، کمیســیون ماده 100 چنین تصمیمی 

گرفته است؟

آیــا چنین اقداماتی به نوعی جانبداری کمیســیون 
ماده 100 از سازنده برج نیست؟

مطالب منتشــر شــده در این گزارش به طور کامل 
مســتند و بر گرفته از گفــت و گوهای مکرر رودآور 
بــا افراد و مســئوالن مختلف اســت؛ گرچه در این 
بررسی ها برخی هم از پاسخگویی امتناع کردند، اما 
آنچه که مسلم اســت ضرورت ارائه پاسخ شفافی از 
ســوی تمام ارگان های مربوط با این ماجراســت آن 
هم برای تنویر افکار عموم  و رودآور نیز طبق وظیفه 
حرفه ای خود مؤظف به انتشار  پاسخ های ارائه شده 
بر روی خروجی ســایت اســت اگر پاسخگویی پیدا 

شود!«

خبرگزاری فارس

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری رودآور

5

6

8

7

1394/10/22

1394/10/22

1398/02/28

1398/02/24

برج 
سعیدیه 
 بیش از 
3 هزار متر 
اضافه بنا 
دارد

تخلفات شکل گرفته در برج سعیدیه حرفه ای است

بدهکاری ۲۲ میلیارد 
تومانی برج سعیدیه 
به شهرداری همدان

 جانبداری کمیسیون ماده 100 
از یک متخلف یا دور زدن سازنده؟!

دومینوی ۱۸ میلیاردی بدهکاری به شهرداری همدان در تخلفات برج سعیدیه

پشت پرده ناتوانی شهرداری همدان در به پایان رساندن پروژه ها؛

تعلل کمیسیون ماده 100 شهرداری همدان در صدور رای تخلفات مالک برج سعیدیه

پرداخت  بر  مبنــی  برج  مالک  ادعای  اگر 
تغییر  برای  همدان  به شــهرداری  مبلغی 
کاربری و توافق با این نهاد واقعیت داشته 
باشد، نظر به اینکه شهرداری اختیار صدور 
مجوز تغییر کاربــری را ندارد، آیا دریافت 

این مبلغ قانونی است؟
اگر شورای اسالمی شهر همدان به عنوان 
شورایی انتخابی از ســوی مردم به دنبال 
احقاق حقوق آنهاســت، چگونه از توافق و 
یا عدم توافق شــهرداری با مالک بی خبر 

است؟

حاال تکلیف واحدهایی که بدون سند روی 
دســت مالکان مانده و با توجه به نداشتن 
همین ســند، خریدار چندانــی با قیمت 

مناسب ندارد، چیست؟
با وجود اســتفاده تجاری از برخی واحدها 
در شرایط فعلی و درآمدزایی برج از طریق 
پرداخــت اجاره این واحدهــا، چرا هنوز 
پارکینگ به طور کامل تکمیل نشده است 
سعیدیه  برج  پارکینگ  دنباله دار  سریال  و 
کی به فصل پایانی می رسد تا کمیسیون به 

پرونده ورود کند؟
آیا شهرداری و نهادهای مربوطه در شرایط 
و  نمی دهند  هشــداری  اقتصادی،  سخت 
یا سازنده را تحت فشــار قرار نمی دهند 
که معضل پارکینگ حل شــود تا بتوانند 
با پرداخت بدهی، ســر و سامانی هرچند 

کوچک به پروژه های شهری بدهند؟

زمانی که سازنده برج اقدام به حذف بالکن و یا 
اضافه کردن غیرقانونی طبقه یازدهم می کند و به 
کارشناس اجازه ورود داده نمی شود، نباید همان 
زمان این موضوع از مراجع قانونی پیگیری شود 

تا از این تخلف محرز جلوگیری به عمل آید؟
با توجه به ســخنان شــهردار وقت مبنی بر 
اینکه صدور دستور تغییر کاربری از اختیارات 
شــهرداری نیست و شــورای عالی معماری و 
شهرســازی باید رأی آن را صادر کند، آیا شورا 
دستور تغییر کاربری را صادر و استاندار وقت آن 
را ابالغ کرد؟ اگر این مجوز صادر نشده و مالک 
تغییر کاربری  به  اقدام  خودسرانه و غیرقانونی 
کرده آیا پروژه بدون ناظران فنی بوده که خبری 
از سوی آنها مبنی بر تخلف اعالم نشده است؟ 
و یا اگر تخلف اعالم شــده چرا در همان زمان 
موضوع پیگیری نشده و واحدها به حالت اولیه 
اسامی  است؟ چرا شهرداری همدان  بازنگشته 
ناظران این پــروژه را اعالم نمی کند تا تکلیف 

بخشی از ابهامات روشن شود؟
اگر طبقه منفی برج به پارکینگ اختصاص داده 
شده، چرا هایپرمارکت در این مکان راه اندازی 
شد و با پلمپ و بازگشــت آن به حالت اولیه، 
به مالک ایــن هایپر که با صرف هزینه اقدام به 
استقرار تمام اقالم و کاالهای خریداری شده در 
آن فضا کرده بود؟ چرا چنین مجوزی صادر شد 

تا باعث ضرر و زیان به هایپرمارکت شود؟
با نظر به سخنان شــهردار وقت که اعالم کرده 
پارکینگ احداث نشود، کمیسیون ماده 100  تا 
نمی تواند به تخلفات برج ورود کند، آیا سازنده 
برج با استناد به همین موضوع نسبت به ساخت 
پارکینگ در طول این ســال ها تعلل کرده تا 
کمیســیون نتواند به موضوع اضافه بنا و تغییر 
کاربری و بدهی برج، ورود کند و از این فرصت 

به سود خود استفاده کند؟
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بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها 
در هر اســتان در کمیســیونی با عنوان کمیسیون ماده 5 

انجام می گیرد.
ماده 5 قانون تأســیس شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران مصوب1351/12/22  است و تبـــصره اصـالحی آن 
مـــصوب 25/ 9/ 1365 در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
بیســت و ســوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و 
هشت مجلس شورای اسالمی اصالح و به تصویب رسید و 

در تاریخ 1388/2/2 به تأیید شورای نگهبان رسید.
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات غیر 
اساسی آنها در هر یک از شهرهای استان وظیفه کمیسیون 
ماده 5 اســت و صورت جلسات در محل کمیسیون تنظیم 
و با رای اکثریت اعضا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند.

بر اســاس ماده 51 آیین نامــه، نحوه بررســی و تصویب 
طرح های توســعه و عمران محلــی، ناحیه ای، منطقه  ای و 
ملی و مقررات شهرســازی و معماری کشور )اصالح شده 
بر اســاس مصوبه مورخ 84/2/19 شــورای عالی( مصوب 
مورخ 78/10/12 هیات وزیران، صورت جلسات ظرف مدت 
حداکثر یک هفته توسط دبیرخانه، جهت استحضار اعضا 
ارسال و پس از گذشت سه هفته پس از ارسال در صورت 
عدم اعالم مغایرت اساسی توسط دفتر نظارت بر طرح های 
توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، مدارک ممهور به 

مهر دبیرخانه برای ابالغ توسط استاندار ارسال می گردد.
تغییــرات نقشــه های تفصیلی اگر براســاس طرح جامع 
شــهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح 
جامع یعنی شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران یا 

مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی برسد.
تبصره1ـ بررسی های فنی این کمیسیون برعهده کارگروه 
)کمیته( فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون 

و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.
تبصره2ـ دبیرخانه کمیسیون دراداره کل راه و شهرسازی 

استان می  باشد.
چنانچه مصوبات کمیســیون ماده 5 مغایر با طرح جامع 
و یا اســاس طرح تفصیلی باشد، جهت طرح و بررسی به 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال می گردد.
با ارســال مصوبات کمیسیون ماده 5 به دبیرخانه شورای 
عالی شهرســازی و معماری )جهت بررسی( و استانداری 
)جهت اســتحضار(، پــس از 21 روز چنانچــه دبیرخانه 
شــورای عالــی شهرســازی و معماری نظــری در مورد 
مصوبات نداشــته باشد مصوبات به استانداری جهت ابالغ 

به شهرداری ارسال می گردد.
هیــات عمومی دیوان عدالت ادارس در یکی از آرای خود 
به تاریخ 17بهمن 1373 که برای همه شــعبه های دیوان 

الزم االتباع است چنین اظهار نظر کرده است:
»در اِعمــال اختیار منــدرج در ماده 5 قانون تاســیس 
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران موضوِع تغییر 
طــرح تفصیلی، تغییــر کاربری اراضی شــهری به ِصرف 
تقاضای اشــخاص ذی نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول 
فنی مربوط به تاسیســات عمومی شهری به ویژه در مورد 
زمین هایی که حق اســتفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با 
صدور جواز ساختمانی به مرحله اجرا در آمده است، جواز 

قانونی ندارد...«.

بنا بر این صالحیت قانونی کمیسیون ماده 5 قانون مصوب 
ســال 1365، تصویب طرح تفصیلــی در چارچوب طرح 
جامع شهر و تغییرات طرح تفصیلی است آن هم به گونه ای 
که ناســازگاری با طرح جامع پیدا نکند و این کمیســیون 
درهیچ شــرایطی نمی تواند به درخواست مالک یک پالک 
ثبتی برای مثال کاربری یک باغ و فضای ســبز یا پارک ها 
و میدان عمومی شــهر را تغییر دهد و آن را به مســکونی 
تبدیل کند یا کاربری بخشی از زمین های طرح جامع را که 
دارای ویژگی فرهنگی هستند تبدیل به مسکونی یا تجاری 
کند. از ســوی دیگر محدودیت های تراکم های ساختمانی 
پیش بینی شده در طرح های جامع و طرح تفصیلی در مورد 
همگی صاحبان امالک باید به گونه یکســان به مورد اجرا 

گذارده شوند.
ایــن مقــررات در جهت حفــظ حقوق مالکانــه صاحبان 
پالک های ثبتی در یک شــهر و نیــز حفظ حقوق عمومی 
از جهــت پیشــگیری از افزایش جمعیت شــهرها، حفظ 
محیط زیســت، فضای زندگی انسانی، پیشگیری از آلودگی 
هوا، ترافیک و بزهکاری درطرح جامع پیش بینی می شوند.

اعضای کمیسیون ماده 5:
استاندار) رئیس کمیسیون(

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
دبیر کمیسیون و مدیرکل راه و شهرسازی استان

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
شهردار شهر مربوطه

رئیس شورای اسالمی شهر مربوطه
نماینده مهندسین مشاور طرح

مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان
مدعوین بدون حق رأی در صورت نیاز به حضور

شرح مراحل انجام کار:
ارسال نامه درخواستي از شهرداري یا سایر ارگان ها
ثبت در دبیرخانه اداره کل و ارجاع به واحد مربوطه

دستور مدیره شهرسازي و معماری
ارسال به کارشناس مسئول وثبت نامه هاي درخواستي در 

دفتر اختصاصي هر کارشناس
در صورت کامل نبودن مدارک ارسال نامه به ارگان مربوط 

به جهت تکمیل مدارک
در صورت کامل بودن مدارک بازدید و بررسي کارشناس 

مسئول
ارجاع به کمیته کارشناسي و اعالم نظر در صورت ضرورت 

طرح در کمیسیون ماده5
بررسي و امضاء نقشه هاي مصوب و طرح در کمیسیون ماده5

ارســال بــه اســتانداري جهت ابــالغ به شــهرداري و 
دستگاههاي ذیربط

مدارک مورد نیاز :
نامــه از ارگان یا اشــخاص متقاضي از طریق شــهرداري 

)ارسال الیحه از شهرداري(
نقشه و موقعیت مورد استعالم در طرح تفضیلي مصوب

سند مالکیت ششدانگ
گزارش توجیهي پیشنهاد تغییر کاربري)تهیه توسط شهرساز 

حقیقي یا حقوقي واجد صالحیت عضو نظام مهندسي(

کمیسیون ماده 100 قانون شــهرداری مرجعی برای رسیدگی به 
تخلفات ســاختمانی از لحاظ ضوابط شهرســازی و ایمنی است و 
اگر شهروندان که در ساخت و ساز دست دارند در حوزه ساختمان 
سازی مرتکب تخلفی شــوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 

مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در هر چهار منطقه شــهرداری همدان، یک کمیسیون ماده 100 
تشــکیل می شود که هر کمیسیون شــامل یک نماینده از شورای 
اسالمی شــهر، یک قاضی دادگســتری و نماینده ای از استانداری 
اســت و با احتساب کمیسیون تجدیدنظر و اضافه شدن یک قاضی 
دیگر )به گفته دبیر کمیســیون مــاده 100 همدان(، 16 نفر عضو 

این پنج کمیسیون هستند که ابالغ حکم این اعضا ساالنه است.
 اعضای کمیسیون ماده 100

 نماینده دادگستری
 نماینده شورای شهر

 نماینده استانداری
 نماینده شهرداری )حق رای ندارد(

ماده 1۰۰ قانون شهردری ها از 11 تبصره تشکیل شده است. 
که به شرح ذیل است:

 تبصره 1
 در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، 
قلع تأسیســات و بناهای خالف مشــخصات منــدرج در پروانه 
ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث 
یا شروع به احداث شــده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در 
کمیســیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشــور به انتخاب وزیر 
کشــور و یکی از اعضای انجمن شــهر، به انتخاب انجمن مطرح 

می شود.
کمیســیون پس از وصــول پرونده به ذینفع اعــالم می کند که 
ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارســال دارد. پس از انقضاء 
مدت مذکور کمیســیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده 
شــهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند 
ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در 
مواردی که شــهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف 
مفــاد پروانه جلوگیری می کند، مکلف اســت حداکثر ظرف یک 
هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیســیون مذکور مطرح 
کند. در غیر این صورت کمیســیون به تقاضای ذینفع به موضوع 

رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد 

مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می کند.
شــهرداری مکلف اســت تصمیم مزبور را به مالــک ابالغ کند. 
هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شــهردار رأساً 
اقــدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول 

عوارض، از مالک دریافت خواهد کرد.
 تبصره 2 

 در مــورد اضافه بنــا زائد بر مســاحت زیربنای مندرج در 
پروانه ســاختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، 
کمیســیون می توانــد در صورت عدم ضرورت قلــع اضافه بنا 

با توجــه به موقعیت ملــک از نظر مکانی )در بــر خیابانهای 
اصلــی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه  باز یا بن بســت( رأی به 
اخــذ جریمه ای که متناســب با نوع اســتفاده از فضای ایجاد 
شــده و نوع ســاختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و 
شــهرداری مکلف است بر اساس آن نســبت به وصول جریمه 
اقدام کنــد )جریمه نباید از حداقل یک دوم کم تر و از ســه 
برابــر ارزش معامالتی برای هر متر مربع بنای اضافه بیشــتر 

باشد(.
در صورتــی که ذینفــع از پرداخــت جریمه خــودداری کرد، 
شــهرداری مکلف اســت مجدداً پرونده را به همان کمیســیون 
ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیســیون در این 

مورد نســبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
 تبصره 3

 در مورد اضافه بنا زائد بر مســاحت مندرج در پروانه ساختمانی 
واقــع در حوزه اســتفاده از اراضــی تجارتی و صنعتــی و اداری، 
کمیســیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه 
به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای 
فرعــی و یا کوچه بن باز یا بن بســت( رأی به اخــذ جریمه ای که 
متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر 
مصالح مصرفی باشــد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن 
نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو برابر 
کم تر و از چهار برابر ارزش معامالتی ســاختمان برای هر متر مربع 

بنای اضافی ایجاد شده بیش تر باشد(.
در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شــهرداری 
مکلف اســت مجدداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای 
صدور رأی تخریب بکند. کمیســیون در این مورد نسبت به صدور 

رأی تخریب اقدام خواهد کرد.
 تبصره 4

 در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی 
مربوطه در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت 
نشده باشــد، کمیســیون می تواند با صدور رأی اخذ جریمه به 

ازاء هــر متر مربع بنای بدون مجــوز، یک دهم ارزش معامالتی 
ســاختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ســاختمان در صورتی 
که ســاختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که 
مبلغ آن بیش تر اســت از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان 
ســاختمان را به شــهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم 

مجاز بر اســاس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.
 تبصره 5

 در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل اســتفاده بودن آن 
و عــدم امکان اصالح آن، کمیســیون می تواند با توجه به موقعیت 
محلی و نوع اســتفاده از فضای پارکینــگ، رأی به اخذ جریمه ای 
که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ســاختمان 
بــرای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشــد، صادر کند 
)مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد(. 
شــهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شــده و صدور برگ پایان 

ساختمان می باشد.
 تبصره 6

 در مــورد تجــاوز به معابر شــهر، مالکین موظف هســتند 
در هنگام نوســازی بر اســاس پروانه ســاختمان و طرحهای 
مصــوب، رعایــت برهای اصالحــی را بکنــد؛ در صورتی که 
برخالف پروانه و یا بــدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام 
گیرد شــهرداری مکلف اســت از ادامه عملیــات جلوگیری و 

پروانه امر را به کمیســیون ارسال کند.
در ســایر موارد تخلف، عدم اســتحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی 
و بهداشــتی و شهرســازی در ساختمان رســیدگی به موضوع در 

صالحیت کمیسیونهای ماده 100 است.
 تبصره 7

 مهندسان ناظر ســاختمانی موکلفند نسبت به عملیات اجرایی 
ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می گردد، از لحاظ انطباق 
ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی 
ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان 

با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.

هــر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی کند و یا تخلف را 
به موقع به شــهرداری اعالم نکند و موضــوع منتهی بطرح در 
کمیســیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری 
و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ســاختمان گردد، شهرداری 
مکلف اســت مراتب را به نظام معماری و ســاختمانی منعکس 
کنــد. شــورای انتظامی نظــام مذکور موظف اســت مهندس 
ناظــر را در صورت ثبــوت تقصیر برابر قانــون نظام معماری 
و ســاختمانی حســب مورد با توجه به اهمیــت موضوع به 6 
ماه تا ســه ســال محرومیت از کار و در صورتــی که مجدداً 
مرتکب تخلف شــود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله 
کمیســیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. 
مراتب محکومیت از طرف شــورای انتظامــی نظام معماری و 
ســاختمانی در پروانه اشــتغال درج و در یک یا چند مورد از 

می گردد. اعالم  کثیراالنتشار  جراید 
شــهرداری مکلف اســت تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف 
از تخلــف مهندس ناظر و ارســال پرونده کمیســیون ماده 100 
بمــدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضــا مهندس ناظر مربوطه 
برای ساختمان جهت پروانه ســاختمان شهرداری خودداری کند. 
مأمورین شــهرداری نیز موکلفند در مورد ساختمانها نظارت کنند 
و هــر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در 
مورد صدور گواهی انطباق ســاختمان بــا پروانه مرتکب تقصیری 
شــوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در 
صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد 

جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان 
است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأمورین 
اجراییــات خود و در صورت لزوم مأموریــن انتظامی برای متوقف 

ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
 تبصره 8

 دفاتر اســناد رســمی مکلفند قبــل از انجــام معامله قطعی 
در مــورد ســاختمانهای گواهی پایــان ســاختمان و در مورد 
ســاختمانهای ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریــخ انجام معامله 
را که توســط شهرداری صادر شده باشد، مالحظه و مراتب را در 
سند قید کند. در مورد ســاختمانهایی که قبل از تصویب قانون 
6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها )1355/11/24( 
معاملــه انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شــده باشــد، در 
صورتی که مورد معامله کل پالک را شــامل نگردد گواهی عدم 
خالف یا برگ پایان ســاختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح 

آن در سند انجام معامله بالمانع می باشد.
در مورد ســاختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر 
ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد 
و مدارک و اســناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح 
جامع شــهر باشــد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت 

انجام معامله بالمانع می باشد.
 تبصره9

 ســاختمانهایی که پروانه ســاختمان آنها قبل از تاریخ تصویب 

نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 100 
قانون شهرداری معاف می باشند.

 تبصره 1۰
 در مورد آراء صادره از کمیســیون ماده 100 قانون شهرداری، 
هرگاه شــهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف 
مدت ده روز نســبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رســیدگی به 
این اعتراض، کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن 
غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی 

این کمیسیون قطعی است.
 تبصره 11 

 آیین نامــه ارزش معامالتــی ســاختمان پس از تهیه توســط 
شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست 

و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل  تجدیدنظر خواهد بود.
انواع تخلفات ساختمانی در ساختمان ها

1. تفکیک اعیانی های تجاری بدون مجوز یا برخالف ضوابط
2. قطعه بندی زمین بدون مجوز یا مغایر با ضوابط تفکیک عرصه

3. تقســیم یک واحد ســاختمانی بدون مجوز یــا مغایر با ضوابط 
تفکیک اعیانی

4. تغییر کاربری
5. تغییرات در آپارتمان

6. تغییر نوع استفاده ساختمان
7. تبدیل استفاده باغ )با قطع اشجار(

8. تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری و.
9. استفاده حرف پزشکی از واحدهای مسکونی

10. احداث بالکن
11. احداث در مناطق ممنوعه

12. احداث بدون پروانه ساختمان
13. احداث ساختمان در اراضی فاقد کاربری

14. احداث ساختمان بیش از سطح اشغال مجاز
15. احداث اعیانی مغایر با نقشه و مفاد پروانه ساختمانی

16. احداث اعیانی مازاد بر پروانه اعم از کم یا بیشتر از تراکم مجاز
17. احداث اعیانی بیشــتر از ارتفاع منــدرج در پروانه یا مغایر با 

ضوابط
18. احداث ســاختمان طبق نقشه ولیکن در ملک دیگر یا در ضلع 

دیگر همان ملک
19. عــدم رعایت عقب کشــی امالک از برهــای اصالحی معابر و 

خیابانها
20. عدم رعایت بهداشت در ساختمان

21. عدم رعایت ایمنی بنا در ساختمان
22. عدم رعایت استحکام بنای ساختمان

23. اشرافیت به امالک و ساختمانهای مجاور
مرجع شــکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده 1۰۰ 

شهرداری
آرای قطعی کمیســیون ماده 100 قانون شــهرداری مطابق بند 2 
ماده 10 دیــوان عدالت اداری قابل شــکایت و اعتراض در دیوان 

عدالت اداری است.

کمیسیونماده5چهمیگوید؟

هرآنچه باید از کمیسیون ماده 100 بدانید

با توجه به تجربه مشابه تخلف عدم وجود پارکینگ و تغییر کاربری 
در دیگر مجتمع های تجاری که پیش از برج سعیدیه ساخته شده، 
جای بسی تعجب است که چگونه فضایی فراهم شد که یک بلند 

مرتبه سازی دیگر در شهر، با کوهی از سوال و شائبه قد علم کند؟ 
البته این موضوع تنها به ساخت مجتمع های تجاری ختم نمی شود 
مجتمع های  و  پیاده راه ها  غیرهم سطح،  تقاطع های  احداث  در  و 
مسکونی نیز پرسش های بی پاسخی وجود دارد که نشریه اکباتان 
در صورت جمع بندی اطالعات، در فرصت مقتضی به تحلیل این 

طرح ها خواهد پرداخت.
 شایان ذکر است این رسانه آمادگی خود را جهت نشر پاسخ ها و 

جوابیه نهادهای مربوطه در شماره های بعدی اعالم می دارد.

 مطالب منتشره در این ماهنامه صرفا دیدگاه ها 
 و نقطه نظرات افراد حقیقی و حقوقی است 

و الزاما مورد تایید اکباتان نمی باشد.
شمارگان: 1000 نسخه 

لیتوگرافی و چاپ: پیام رسانه
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