
از تاریخ : 1396/01/01 تا مورخ: 1398/12/28  تاریخ برگزاري کمیسیون

شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 93,000,000

(نود و  سه میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 30  1
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 2/96/10213 بدوي صومعه 
بیجار-مطه
ري-ك 
تمدن

2-3-10232-34-1-0-0 1

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 6,820,000(شش میلیون و  هشتصد و  
بیست هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 4.4  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2 مورخه 1395/03/16 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله، انباري و اتاقک تاسیسات در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی 

.به مساحت کلی 377.68 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 27.72 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.7 مترمربع.(ضمنا به مساحت 2.31 مترمربع داراي  -1
سایه کنسول است که جزء زیر بنا محسوب گردیده (مشمول عوارض) ولی تخلف محسوب 

.نمی گردد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.01 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.01 مترمربع -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 53.52 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -5

.در طبقات مجموعا به مساحت 2.28 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8

.است نما در حال اجرا می باشد)
.به مساحت 10.01 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد -9

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  4.4 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2رشت بطرفیت آقاي پرویز احسانی چمبلی و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف و طبقات ؛جمعاً  به متراژ  
32.93   مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع 
بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره 2ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت با 

ضریب 2  برابر ارزش معامالتی نسبت به مساحت 32.93  متر مربع  به مبلغ   
221,289,600(دویست و  بیست و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  نه هزار و  

ششصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 32.93  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10282 بدوي -
حافظ--جاو
یدان

2-2-20110-42-1-0-0 2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه (اصالحی) ساختمانی شماره 117 مورخه 1394/12/05 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت 

.کلی 1013.9 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32.93 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی (در حد 5 درصد) و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.7 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.62 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.62 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.62 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.37 مترمربع که از این مقدار به مساحت 16.75  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي حد شمالی می باشد

.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 0.2 مترمربع -6
.ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(که در این راستا الزم به ذکر  -9

.است نماي جانبی اجرا گردیده است)
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

.از بابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/96/10282 مورخه 1396/03/06 می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 38.99مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  65,503,200
(شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 38.99  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10344 بدوي شریعتی ، 
صیقالن ، 
جورابچی

2-1-10132-11-1-0-0 3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ  503,160,000(پانصد و  سه میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 59.9  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان درحال احداثی که داراي پروانه ساختمانی بشماره 195 مورخ 
92/09/13 و تمدید پروانه بشماره 93/10/16 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 
زیرشیروانی و به مساحت کلی 691/55 مترمربع و با توجه به پروانه صادره به مساحت 
تقریبی 26/48 مترمربع از وضع موجود داراي عقب نشینی می باشد..که عملیات ساختمانی 
درمرحله اجراي کامل فنداسیون و ستون همکف (پیلوت) بوده که با پوشش  سراسري با 
رعایت 2متر عرض حیاط خلوت نموده که برابر نقشه هاي معماري وضع موجود داراي افزایش 

:بنا بر خالف مدلول پروانه و خارج طول60% بشرح ذیل میباشد
... افزایش در همکف بسطح 59.90 مترمربع -1

... درهنگام صدور پروانه بمقدار 38.99 مترمربع استفاده از تبصره 7 سقف تراکم داشته -2
ضمنا درخصوص رعایت پارکینگ و تعداد پارکینگ مورد نیاز پس از اجراي کامل  -3
...ساختمان و مشخص شدن تعداد واحد هاي مسکونی متعاقبآ اعالم خواهد شد

الزم بذکراست ملک مذکور توسط ملک مجاور داراي سوابق گزارش شکوائیه درسیستم  -4
بوده که مالک مجاور (شاکی)  مورد شکایت شاکی درخصوص ترك خوردگی دیوارهاي 
داخلی ساختمان و محوطه حیاط و صدمه به شارع و آسفالت و راه فاضالب شهري میباشد.. 
تابلوي مشخصات درمحل نصب نگردیده است..ضوابط سیماي نما منظر نمیگردد...مراتب 

 .جهت صدور دستور مقضتی ارسال میگردد
=====

براي گزارش فوق الذکر داراي راي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره هاي 
2/96/10344 مورخ 96/03/06 و 2/96/1714 مورخ 96/04/03 به جریمه تخلف صورت گرفته 
صادر گردیده است ودرخصوص موارد شکایت شده توسط شاکی فاقد رسیدگی وطرح 

....موضوع میباشد

3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/02 2/96/10425 بدوي مطهري-چه
ار 

برادران--با
فنده

2-3-10254-24-1-2-0 4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  بالکن تجاري و احداث راه پله و باالبر با ضریب 4 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ  459,110,400(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  ده 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 34.16  4
 

3360000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10425 بدوي مطهري-چه
ار 

برادران--با
فنده

2-3-10254-24-1-2-0 4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب مغازه به شماره 4242/10 قطعه دوم 
تفکیکی به مساحت 159/79 مترمربع برابر سند مالکیت، داراي بالکن به مساحت 78/33 
مترمربع، فاقد فعالیت شغلی و داراي تابلو به صورت پرچمی به ارتفاع 1/35 متر و مساحت 
.تقریبی 2/50 مترمربع و تابلو به ارتفاع استاندارد ( یک متر) در عرض مغازه می باشد
از بابت مغازه به مساحت 159/79 مترمربع و بالکن به مساحت 48/79 مترمربع داراي 

.پایانکار به شماره 47050 مورخه 1390/05/16 می باشد
حالیه برابر کپی نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح 

زیر می باشد:(سال وقوع تخلف 1392)
.اضافه بنا به صورت توسعه بالکن به مساحت 29/54 مترمربع -1

احداث راه پله جهت دسترسی به بالکن به مساحت 3/51 مترمربع(در فضاي خالی مغازه  -2
.موجود در زمان صدور پایانکار)

احداث باالبر به مساحت 1/11 مترمربع جهت دسترسی مغازه همکف به بالکن(در فضاي  -3
.خالی مغازه موجود در زمان صدور پایانکار)

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري (با توجه به تخلفات صورت گرفته داراي 5 باب  -4
کسري پارکینگ تجاري می باشد که در زمان صدور پایانکار چهار باب بابت کسري پارکینگ 

از بابت تجاري محاسبه گردیده است)
بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی شامل کفسازي و رنگ آمیزي  -5

.نموده است
به عمق تقریبی 0/50 متر در عرض تقریبی 6/50 متر در محل ورودي مغازه ها به صورت 

.سنگفرش احداث گردیده است
.برابر پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد

حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار استعالم موقعیت مکانی و ارسال پرونده مذکور با 
.توجه به تخلفات صورت گرفته به کمیسیون ماده صد را دارد

*********************************************************

با توجه به پرسش مطرح شده واحد محترم درآمد و طی بررسی به عمل آمده تخلفات صورت 
.گرفته اعیانات احداثی داخل عمق می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

4

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي بالکن، حکم  به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  6,549,609(شش میلیون و  
پانصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد و  نه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.75  2.5
 

455625  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10440 بدوي سردار 
جنگل

2-2-10212-58-1-2-0 5

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارئه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
دکان (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی)  به انضمام بالکن سراسري 

.میباشد
از بابت مغازه و بالکن به مساحت 6/5 متر مربع داراي بالمانع از شهرداري به شماره 
.2/33/23711 مورخ 1377/10/12 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
با توجه به بالمانع فوق الذکر  داراي 5/75 اضافه بنا بصورت اضافه نمودن  بالکن  

میباششد.(بالکن اضافه شده حدودا 10 سال پیش- 1385)
 .با توجه به زمان تخلف صورت گرفته مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************

از بابت اضافه بناي بالکن به مساحت 5/75 متر مربع داري راي کمیسیون ماده صد به شماره 
.2/96/10440 مورخ 1396/03/02 بوده که مدارك آن بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
مغازه در حال حاضر به شغل لوازم خانگی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبیلغاتی به 

 .طول تقریبی 3 متر و ارتفاع تقریبی 2 متر میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2133 کل ملک به مساحت تقریبی  26/50 متر مربع از اعیان در 
تعریض کوچه 6 متري قرار دارد ولی مغازه مورد اشاره در قسمت تعریض نبوده و فاقد عقب 
نشینی میباشد(در طرح تفضیلی جدید تغییري در مساحت عقب نشینی حاصل نشده است 

و به همان صورت قبل میباشد)
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد  میگردد .

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي طبقات (حجم کم تخلفات در سطح طبقات)، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 198,996,000(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.38  1.25
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/13 2/96/10485 بدوي چهار 
برادران-کو
چه ساسان 
جنتی

2-3-10254-87-1-0-0 6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 140 مورخ 1394/12/26  بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 999/37 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 31/04 مترمربع به شرح زیر و بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 7/45 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4/48 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4/48 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4/48 مترمربع -4

 .اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 17/6 مترمربع -5
.کاهعش بنا در طبقه پنجم از بات راه پله آسانسور و انباري ها به مساحت 8/86 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 16/34 متر مربع از بابت کوچک نمودن مساحت راه -7

 پله و آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی
به دلیل اینکه متراژ  تخلف صورت گرفته زیر 5% مساحت پروانه صادره بوده مشمول  -8

 .تبصره ماده 7 نمیگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*******************
الزم به ذکر است که در پروانه صادره پارك حاشیه اي در سمت شرق ملک بوده که با توجه 
 .به تغییر جانمائی راه پله آسانسور پارك حاشیه اي  در سمت شمال ملک  میباشد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************
از بابت تخلفات فوق داراي  راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10485 مورخ 

.1396/03/13 بوده که مدارك بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالف جدید مشاهده نشد

.کسري پارکیگ ندارد
 .مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نماي ساختمان بصورت سنگ میباشد

.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 در هنگام پایانکار الزامیست

6

شهرداري کالنشهر رشت
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 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به  حضورتان ایفاد میگردد 

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص  اضافه بناي تجاري با ضریب 3.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
6580744(شش میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار و  هفتصد و  چهل و  چهار) ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 6.19  3.5
 

303750  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10487 بدوي -
شهرداري-
شریعتی-زي
رکوچه

2-1-10003-13-1-0-0 7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ  30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب دکان و داراي حقوق 
ارتفاقی بصورت حق گذاشتن بار در قسمت اول حد غربی در مورد ثبت (مطابق سند) می 
طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق الذکر و پالك حد شمالی (با پالك ثبتی 2604) .باشد
بصورت مشترك پروانه شماره 421 مورخه 1362/05/08 صادر گردیده است.(الزم به ذکر 
است دو پالك اعالم شده هیچ گاه تجمیع نگردیدند و هم اکنون نیز بصورت اسنادي مجزا 
می باشند و تنها می توان بر اساس حدود مندرج در سند مالکیت، شمالی و یا جنوبی بودن 
دو پالك را تشخیص داد به همین علت در شیت شهر دو پالك بصورت یک جا مشخص 
گردیده و به همین شکل تایید شده است و در صورت نیاز و صالح دید، درخواست ارائه 
داراي پروانه .مدارك جهت تعیین دقیق جانمایی در شیت شهر و یا تعرفه ثبتی می باشد)
ساختمانی شماره 421 مورخه 1362/05/08 با زیر بنا کلی 150 مترمربع بوده و همچنین پس 
از اجراي ساختمان نیز از بصورت مغازه و راه پله در همکف به مساحت 46 مترمربع، بالکن با 
راه مجزا به مساحت 16 مترمربع بصورت دفتر کار و همچنین طبقه اول و دوم هر کدام به 
مساحت 60.5 مترمربع بصورت خدمات چاپ یارانه اي داراي راي شماره 12886 مورخه 
1382/09/30 کمیسیون ماده و متعاقب آن بالمانع شماره 2/33/26563 مورخه 

1382/10/27 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به علت عدم در نظر گرفتن مساحت راه پله 
پشت بالکن توسط کارشناس مربوطه و اعالم ننمودن کسري پارکینگ توسط او، به شرح زیر 
اضافه بنا تجاري در بالکن به مساحت 6.19 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -1:می باشد
داراي دو باب کسري  -6.11.2 مترمربع بصورت راه پله می باشد.(سال وقع تخلف 1382)
الزم به ذکر است ملک فوق به علت خطا ).پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقع تخلف 1382)
همچنین با ).در مساحت یابی در مجموع به مساحت 1.76 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد
توجه به اینکه مساحت مندرج در پروانه صادره بصورت کلی است پخش مساحت پروانه 
صادره در طبقات بر اساس تحلیل گزارش منتهی به راي صورت گرفته است که این میزان 
ضمنا کل پالك فاقد فعالیت شغلی بوده و علت تکمیل جدول .(بصورت تقریبی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 341 .کاربري ها بصورت تجاري راي کمیسیون ماده صد می باشد
به مساحت تقریبی 22.75 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي عقب نشینی می باشد.(در این 
خصوص نیز الزم به ذکر است جهت تعیین عقب نشینی مجزا براي پالك مورد ثبت نیاز به 
حالیه متقاضی .(ارائه مدارك و یا تعرفه ثبتی جهت تشخیص حدود ابعاد دو پالك می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.تقاضاي کارشناسی از ملک خود را دارد

7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 77.79 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/02 2/96/10506 بدوي دکتر 
حشمت-کو
چه صبح 
خیز

2-2-20112-116-1-0-0 8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 1,531,656,000(یک میلیارد و  پانصد و  سی و  یک میلیون و  
ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 303.9  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 29 مورخه  1393/03/15 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 511.55 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 239 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 60.62 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 57.14 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 60.62 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 60.62 مترمربع -4

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.53 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به مساحت -6
31.93 مترمربع. ( داراي راه ارتباطی مجزي با واحد مسکونی طبقه اول و باز شو به شارع 

است )
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7
در طبقات مجموعاً به مساحت  22.03 مترمربع. ( در طبقه اول به مساحت 7.29 متر مربع در 

طبقه دوم  به مساحت 7.22 متر مربع در طبقه سوم به مساحت 7.52 متر مربع )
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 6 واحد به  -8

. مساحت 76.60 متر مربع است
.رعایت ارتفاع 2.40 متر ارتفاع پیلوت در زمان پایانکار الزامیست -9

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در هنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7 سقف تراکم نداشته است -11

سال وقوع 1395

از بابت اضافه بنا به مساحت 242.68 مترمربع و تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 
33.23 مترمربع و مازاد بر تراکم تبدیل راه پله و آسانسور به بناي مفید به مساحت 27.99 
مترمربع و بناي مازاد بر تراکم افزایش تعداد واحد به مساحت 77.79 مترمربع ( عدم صدور 
جریمه در این خصوص ) داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه شماره 

2/96/10506 مورخ 1396/03/02 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10708 مورخه 
. 1396/04/03 است

: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.05 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در مساحت  -1
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یابی
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 3.53 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در  -2

مساحت یابی
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.05 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در مساحت  -3

یابی
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.05 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در مساحت  -4

یابی
کاهش بنا  در بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به  -5

مساحت 1.30 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی
کاهش بنا در بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي  -6
مسکونی در طبقات مجموعاً به مساحت  5.96 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در 

مساحت یابی
برابر خط پروژه شماره 2165 به مساحت تقریبی 0.16 متر مربع از اعیان در پخ بین دو گذر 
عقب نشینی رعایت نگردیده است و همچنین الزم به ذکر است در حد جنوب شرقی ( درب 
ورودي آپارتمان ) به مساحت تقریبی 5.75 متر مربع عقب نشینی مضاعف صورت گرفته و 

.  مالک این محدوده را دیوار گذاري نکرده است
-----------------------------------------
. گزارش فوق در مورخ 1397/09/26 روزآمد گردید

-----------------------------------------
از بابت عقب نشینی و ارائه سند مالکیت  داراي سند  تعهد نامه غیر مالی به شماره 201577 

. مورخه 1397/10/18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري است

. درخواست عدم خالف دارند

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري (احداث بالکن)، حکم  به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,140,000(یک 

میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.7  2.5
 

80000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10519 بدوي بادي -
ا...-مطهري
-ساغریساز
ان

2-3-10012-20-1-0-0 9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 13.60 
طی بازدید بعمل .مترمربع قطعه 4 تفکیکی و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد
آمده ملک فوق بصورت یک باب مغازه داراي بالکن به مساحت 5.7 مترمربع (مطابق کروکی 
نقشه برداري) و داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.2*5 متر و به مساحت کلی 6 مترمربع بوده و 
داراي بالمانع شماره 19474 مورخه 1359/04/30 .بصورت بوتیک مورد استفاده می باشد
مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره 21796 مورخه 1359/06/15 بوده و بالکن فوق 
به استناد خط پروژه .الذکر چوبی به قدمت تقریبی 20 سال بصورت خالف ساز می باشد
مراتب جهت .شماره 2420 به مساحت تقریبی 0.025 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد

.دستور تقدیم می گردد

9

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 201,146,400(دویست و  یک میلیون و  یکصد و  چهل و  شش 
هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.91  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 2/96/10520 بدوي رودبار 
تان-خیابان 
اعتماد-بن 
بست قناد

2-3-10214-2-1-0-0 10
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 215 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.1006/19 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 30/74 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع تخلف 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 0/08 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15/33 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15/33 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/37 مترمربع -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/59 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 35/97 مترمربع -6
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا گردیده است -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 8/40 مترمربع

.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 واحد به 8 واحد مسکونی -9
با توجه به این که زیربناي تخلفات ساختمانی (30/74 مترمربع) کمتر از 5% زیربناي کل 

.(50/31 مترمربع) می باشد لذا مشمول تبصره 7 نمی گردد
 .با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و 
.عدم کفسازي متعاقبادر زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 30/74 مترمربع و مازاد بر تراکم بابت تبدیل راه پله و 
آسانسور به زیربناي مفید مسکونی به مساحت 9/17 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/96/10520 مورخ 1396/02/23 می باشد. خالف جدیدي مشاهده 

.نگردید
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت کاهش بناي مازاد بر تراکم تبدیل راه پله و آسانسور به 

.زیربناي مفید مسکونی به مساحت 0/77 مترمربع نسبت به راي می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنادر خصوص اتاق تاسیسات و پمپ به مساحت شش متر مربع  با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 2,733,750(دو میلیون و  هفتصد و  
سی و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6  1
 

455625  , 1386 احداث بناي جداساز 1396/05/10 2/96/10522 بدوي چله -
خانه--روبر
وي تاکسی 
تلفنی 
سامان-ساخ
تمان 
ولیعصر

2-2-20112-86-1-5-0 11

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان بوده (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

در سند ارائه داده شده از طرف متقاضی شماره قطعه پارکینگ ذکر نشده است که شماره 
.قطعه مذکور با توجه به نقشه تفکیکی ارائه داده شده از طرف متقاضی اعالم شده است

 .حالیه به استناد پروانه و پایانکار فوق الذکر فاقد عقب نشینی میباشد
در بازدید بعمل آمده مشخص شد که در ضلع شمالی حیاط جلویی  آپارتمان بنایی به 
مساحت تقریبی 6 متر مربع احداث شده است که  به عنون اتاق تاسیسات و پمپ مورد 
استفاده قرار میگیرد. ( بنا بصورت بتنی  و با قدمت حدود 10 سال -1386-ه-ش) که با توجه 
به اظهارات متقاضی که بپیوست بوده در جریان  ساخت  اتاق تاسیسات نبوده است که در 

 . این  رابطه شکایتی را از ساختمان فوق الذکر مطرح نموده است
الزم به ذکر است که بر اساس نامه معاونت عمرانی بشماره 33/11924 مورخ 1385/10/07 
رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است.مراتب جهت استحضار و صدور 

.دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 324,492,000(سیصد و  بیست و  چهار میلیون و  چهارصد و  
نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.26  1.25
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 2/96/10525 بدوي -
دانشسرا-ب
ن بست 
شهیدي-بن 

بست 11

2-3-10193-147-1-0-0 12
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با مورد قبول واقع شدن بارانداز (مشمول حکم جریمه) به متراژ 39.78 مترمربع، 
مقدار کسري پارکینگ به چهار قطعه کاهش می یابد که با احراز تخلف نامبرده به 
استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000

(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 175  0
 1.5 
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/09 2/96/10525 بدوي -
دانشسرا-ب
ن بست 
شهیدي-بن 

بست 11

2-3-10193-147-1-0-0 12

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 164.8 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 307 مورخ 1392/12/12 به صورت 5 
طبقه روي مغازه و زیرزمین در 16 واحد مسکونی و 9 واحد تجاري به مساحت کلی 1931.32 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان دراتمام عملیات سفت کاري و  مرحله نازك 
براساس کروکی نقشه برداري  ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به .کاري می باشد
عدم اجراي  -1:مساحت کلی 66.78 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 52.98 مترمربع  -2  زیرزمین به مساحت 135.23 مترمربع
(از این مقدار به مساحت 1.49 مترمربع به صورت سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی و به 
اضافه بنا در طبقه اول به  -3مساحت 39.78 مترمربع به صورت احداث بارانداز می باشد.)
اضافه بنا در  -5اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.76 مترمربع -4 مساحت 2.76 مترمربع
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.76  -6طبقه سوم به مساحت 2.76 مترمربع
کاهش بنا در انباري  -8اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 2.76 مترمربع -7مترمربع

ضمناً در زیر راه پله یک عدد اتاق تاسیسات به مساحت زیرشیروانی به مساحت 0.01 مترمربع
بناي  -8.69.9 مترمربع احداث گردیده که به صورت مشاعی مورد استفاده قرار می گیرد
مازاد بر تراکم از بابت افزیش تعداد واحد هاي مسکونی از 16 واحد به 20  در طبقه اول تا 
-10 چهارم در هر طبقه به مساحت 41/20 متر مربع  و مجموعا به مساحت 164/80 متر مربع
داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و  4 باب کسري پارکینگ مسکونی(مجموعاً 7باب 
شایان ذکر است که با  توجه به اینکه پارکینگهاي شماره هاي .کسري پارکینگ) می باشد
بارانداز احداث شده با پایه هاي .1-2-3 در زیر بارانداز احداث شده فعال مورد قبول نمیباشد
بناي مازاد بر تراکم -11 .بتنی و سقف  اجرا شده با تیرچه بلوك و مصالح حلب رنگی میباشد
از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه کرن به مسکونی به مساحت 10/48

 متر مربع

*********************************************************
*********************************************************
مشمول تبصره ***********************************************
راي کمیسیون ماده 5 نبوده  .مشمول قانون نما و منظر شهري نمیگردد.ماده هفت نمیگردد
ولی داراي  راي کارگروه طبق صورتجلسه کارگروه فنی مورخ 1392/09/26  که با احداث زیر 

 .زمین بعنوان پارکینگ شیب دار موافقت شده است

*********************************************************
*********************************************************
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شایان ذکر است که  داراي پرونده عدم خالف به ************************
رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار  .شماره 262414   میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد .الزامیست

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي جواد ثمري  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 
افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم  تبدیل راه پله و آسانسور به مسکونی 
جمعاً به متراژ 163.9مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به متراز 52.45 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 163.9 مترمربع  و 0.5 
برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 52.45 متر مربع جمعاً  بمبلغ  1,051,848,000
(یک میلیارد و  پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار )ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 216.35  0.5
 1.75 
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 2/96/10526 بدوي منظریه-ول
ي عصر

2-3-10042-104-1-0-0 13

اما در خصوص آیتم افزایش واحد مسکونی از 3 به 4 واحد ؛ نظر به اینکه صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد ؛ 

محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج و به 
رد آن از حیث جریمه ؛ و ابقاء واحد هاي مسکونی به تعداد 4 واحد ؛ اظهار نظر می 

گردد 

سایر 89.38  1.75
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 200 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی  به مساحت کلی 596/16 مترمربع صادر 
براساس کروکی نقشه برداري .گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 145/70 مترمربع برخالف مدلول 
اضافه بنا  -2اضافه بنا در همکف به مساحت 25/42 مترمربع -1:پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30/07  -3 در طبقه اول به مساحت 30/07 مترمربع
اضافه بنا در طبقه چهارم  -5اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30/07 مترمربع -4مترمربع
کاهش بنا در راه پله به بام و انباري زیرشیروانی  به مساحت  -6به مساحت 30/07 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي  -7/577 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري  -8مسکونی به مساحت 18/20 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم  -9.می گردد. نما اجرا گردیده است
شهر رشت، که در صورت تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این 
ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان 
تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن 
بر این اساس اضافه بنا مازاد بر تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 
52/45 مترمربع (در همکف به مساحت 6/48 و در طبقات به مساحت 45/97 مترمربع)، به 
بناي مازاد بر تراکم  -10.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد به مساحت 89/38 مترمربع
نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده که 
این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك 
تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 
حاشیه اي) لذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض درآمدي کسري 
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده .پارکینگ خواهد گردید
64/09 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 77/82 درصد می باشد.(به میزان 13/73 
با توجه به پروانه صادره و به استناد خط پروژه شماره 2154درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
 ، مساحت وضع موجود برابر 185/88 مترمربع و مساحت باقیمانده 185/21 مترمربع و عقب 
نشینی به مساحت تقریبی 15/79 مترمربع از سند مالکیت و به مساحت تقریبی 0/67 
مترمربع از وضع موجود بوده است. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
حالیه متقاضی درخواست اصالح .مساحت عرصه باقیمانده برابر 197/83 مترمربع می باشد
تراکم و مساحت هاي مندرج در پروانه صادره با توجه به نقشه برداري جدید صورت گرفته را 

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد.دارد

13

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  

دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/24 2/96/10541 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه سعدي- 
جنب 
مدرسه 
سعدي

2-1-10031-20-1-0-0 14

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 2262254400(دو میلیارد و  دویست و  شصت و  دو میلیون و  دویست و 

 پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 224.43  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

جریمه 98.26  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 187,320,000(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  

سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 111.5  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 197 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 775.83 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 213.95 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 
 -2 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.69 مترمربع -1:ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  -3 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 43.8 مترمربع
اضافه بنا در طبقه  -5 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 43.8  مترمربع -4 43.8  مترمربع
کاهش بنا به دلیل عدم اجراي انباري زیر شیروانی به  -6 چهارم به مساحت 68.86 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه  -7.مساحت 12.69 مترمربع
داراي  -8.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 10.48 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 واحد به 2 واحد در طبقه دوم به 
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد  -9. مساحت 41.08  متر مربع است
داراي  -10. مسکونی از 1 واحد به 2 واحد در طبقه سوم به مساحت 40.86  متر مربع است
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 واحد به 2 واحد در طبقه چهارم 
ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم  -11. به مساحت 16.32  متر مربع است
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از  -13.داراي 4 واحد کسري پارکینگ است -12.می گردد
دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از تبصره مذکور  به مساحت کلی  111.5 
سطح اشغالی که بر اساس آن  -14.مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
سال . پروانه صادر شده 64.93 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 69.53 درصد است
به مساحت  88.79 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد ( که از این مقدار وقوع 1395
همچنین الزم به  به مساحت 28.79 متر مربع در زمان صدور پروانه پرداخت گردیده است )
ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و 

.منظر شهري نمی گردیده است

14

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي جهانبخش رجبی الکه  نسبت به راي شماره  2.96.10554 
مورخ 96.3.6   صادره از کمیسیون بدوي شعبه 2؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به 1.25 برابر ارزش آن 
نسبت به مفاد بند 2 راي بدوي به مساحت  55.15  مترمربع به مبلغ   231630000ریال 
محکوم و اعالم می دارد  اما در خصوص بند  2 مفاد راي بدوي اعتراض موجهی بعمل 

نیامده , عیناً تایید و استوار می گردد

جریمه 67.85  0.5
 1.25 
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي 1396/03/06 2/96/10554 تجدید 
نظر

-
تختی--جو
رابچی

2-1-10132-27-1-0-0 15
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 348 مورخه 1391/12/28 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 423.2 مترمربع  و 
حالیه .همچنین گواهی عدم خالف شماره 212203 مورخه 1394/12/27 صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 107.53 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 
اضافه بنا  -2.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.19 مترمربع -1:و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.19  -3.در طبقه اول به مساحت 26.19 مترمربع
اضافه بنا در راه پله و  -5.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.19 مترمربع -4.مترمربع
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و  -6.آسانسور آخر به مساحت 2.77 مترمربع
طبقات) به مساحت کلی 12.7 مترمربع بابت تغییر جانمایی.(فاصله از پالك حد شمالی 2.25 
در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد  -8.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7 .متر می باشد)
مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف  -9.از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی  -10.تراکم شهري رشت نمی گردد
در خصوص عرض و جانمایی درب ها الزم به توضیح است که مشمول ضوابط قدیم  -11.گردد
با توجه به عدم دیوار چینی محوطه حد مشرف به کوچه (حد جنوبی) در  -12.می گردد
ضمنا داراي راي بند 5 مورحه .خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا اظهار نظر می گردد
با احداث بنا در حد سه طبقه بر روي :1391/10/18 کمیسیون ماده 5 به شرح زیر می باشد
پیلوت (در 3 واحد) با رعایت سطح اشغال حداکثر 50% (پس از رعایت عقب نشینی) با 
احتساب فضاي راه پله در داخل سطح اشغال با رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري در ضلع 
.شمالی پالك با تامین پارکینگ مناسیب و رعایت سایر ضوابط و مقررات موافقت گردید
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 59.46 مترمربع (طبقه همکف و اول هر کدام 29.73 
مترمربع) داراي راي بدوي شماره  2/94/8729 مورخه 1394/06/24 و راي شماره 

2/94/8847 مورخه 1394/08/27 کمیسیون محترم ماده صد بوده و پس از آن داراي مابه 
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 3.54 مترمربع.(به  -1:التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 3.54 مترمربع.(به نسبت آراء  -2.نسبت آراء صادره)
اضافه بنا در طبقه  -4.(اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.19 مترمربع.(1395 -3.صادره)
اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت  -5.(سوم به مساحت 26.19 مترمربع.(1395

داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت  -6.(2.77 مترمربع.(1395
 .کلی 12.7 مترمربع بابت تغییر جانمایی.(فاصله از پالك حد شمالی 2.25 متر می باشد)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  60,192,000(شصت میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 6.08  3
 

3300000  , 1395 بالکن بدون پروانه 1396/02/23 2/96/10556 تجدید 
نظر

خیابان 
سردارجنگ
ل ، کوچه 
شعاعی  ، 
روبروي 
مدرسه 
بعثت

2-2-10211-130-1-2-0 16

توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 14.72 مترمربع و 
داراي بالکن  که در سند مالکیت قید نشده و داراي پروانه و پایانکار ساختمانی و بارتفاع 

..4.60 متر میباشد
حالیه باتوجه به اعالم نظر واحد درآمدي درخصوص عدم سوابق در پرونده وپرداخت عوارض 
متعلقه احداث باکن مورد نظربوده لذا بالکن یاد شده بسطح 6.08 مترمربع (مقدار4.91 
..مترمربع درحد 1/3 ومابقی بمقدار 1.17 مترمربع خارج 1/3) که مجوزي ارائه نگردیده است
و همچنین مطابق نامه معاونت شهرسازي بشماره  33/11924 - 1385/10/07 در زمان 
نوسازي رعایت عقب نشینی براساس ضوابط طرح تفضیلی اعم از کاربري و توسعه معابر 

.مطابق ضوابط روز الزامیست
 .مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي اضافه بناي همکف و طبقات را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه 
بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  354,368,750(سیصد و  پنجاه 
و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 91.45  1.25
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10558 تجدید 
نظر

مطهري-صو
معه بیجار- 
کوچه 
ناصرتجار

2-3-10233-43-1-0-0 17
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 74 مورخ 1387/03/12 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 247.95 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 91.45 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.05 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.05 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.05 مترمربع -3

.  اضافه بنا به صورت راه پله به بام به مساحت 13.3 مترمربع -4
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -5

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -7

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 47.46 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8
. موجود 67.46 درصد است

سال وقوع 1395
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است
. داراي گواهی عدم خالف به شماره 247688 مورخ 1394/12/27 است

17

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه (حجم کم 

تخلفات)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52,584,900(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد 
و  هشتاد و  چهار هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 32.81  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10564 بدوي خ 
آزادگان-کو
چه 

حاتم-کوچه 
نهم

2-3-10137-9-1-0-0 18
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات طبقه 

چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
85,411,200(هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 25.42  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10564 بدوي خ 
آزادگان-کو
چه 

حاتم-کوچه 
نهم

2-3-10137-9-1-0-0 18
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 24 مورخه 1395/06/13 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به انضمام انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 665/20
 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 29/16 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع تخلف 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 2/9 مترمربع (الزم به ذکر است به مساحت 2/36 مترمربع  -1
از مساحت مذکور مربوط به سایبان بتنی یکدست ساز با اسکلت ساختمان رو به حیاط 

مشاعی می باشد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0/55 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0/55 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 24/61 مترمربع (به دلیل عدم رعایت دو متر عقب  -5
سازي)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیر شیروانی به مساحت 22/23 مترمربع -6
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا گردیده است -7
زیربناي تخلف صورت گرفته (29/16 مترمربع) از 5% زیربناي کل ساختمان ( 33/26 

.مترمربع) کمتر می باشد لذا مشمول تبصره 7 نمی گردد
از بابت تخلفات صورت گرفته شامل اضافه بنا به مساحت 33/23 مترمربع و یک باب کسري 
پارکینگ (با توجه به احداث سایبان جهت تامین پارکینگ) داراي راي بدوي کمیسیون ماده 

.صد به شماره 2/96/10564 مورخه 1396/03/02 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 0/83 مترمربع (نسبت به راي) -1
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/81 مترمربع (نسبت به راي) -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/81 مترمربع (نسبت به راي) -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/81 مترمربع (نسبت به راي) -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/81 مترمربع (نسبت به راي) -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیر شیروانی به مساحت 22/23  -6

مترمربع(نسبت به پروانه)
با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده و همچنین راي به جریمه درخصوص سایبان جهت 

18
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.تامین پارکینگ شماره 4 ، کسري پارکینگ ندارد
 .ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل  910,000(نهصد و  ده هزار ) ریال صادر می گردد 
و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید.

جریمه 70  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10565 تجدید 
نظر

-  
ولیعصر-فر

عی 2
-کوچه 3

2-3-10077-22-1-0-0 19

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره 2/92/936-92/4/25 کمیسیون محترم و در عطف به اخطارشماره 
2/33/12943-92/8/30 در خصوص تخلف ساختمانی مکان صدالذکر برابر سوابق موجود در 
واحد تخلفات ساختمانی بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه عرصه بسطح 
149/6 متر مربع  داراي اعیان برابر نقشه هاي معماري موجود  تقریبی بسطح 70 متر مربع با 
قدمت تقریبی 20 سال بدون مجوز احداث گردیده است کل اعیان داخل تراکم با توجه به 
قدمت ملک مشمول کسري پارکینگ نمیگردد.  و برابر خط پروژه شماره 91/9/27-1858 
از بابت : الزم بذکر است بسطح تقریبی 32/5 متر مربع در تعریض کوچه 10 متري میباشد
تخلفات صورت گرفته داراي پرونده تخلفات ساختمانی  بشماره درخواست 103289 مورخ 

 91/11/1 سراي 7 مطرح در کمیسیون ماده صد میباشد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه  با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  4,340,000(چهار میلیون و  سیصد و  

چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 15.5  4
 

70000  , 1362 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10566 بدوي خیابان -
تختی-تخت
-ي

2-1-10096-3-1-1-0 20
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ  یک باب مغازه به مساحت 35.02 متر مربع برابر 
سند مالکیت ، داراي پروانه و پایانکار صادره به شماره فوق است . داراي بالکن به مساحت 
15.18 متر مربع بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 

. 2/96/10566 مورخ 96/03/06 بوده که داراي سوابق پرداختی است
حالیه مالک اقدام به تعمیرات کلی و احداث  باالبر به بالکن به مساحت تقریبی 1 متر مربع 

بدون پله ثابت نموده است . سال وقوع 1393
. نوع فعالیت حلب سازي  است . تابلو ندارد

. نیاز به تهیه خط پروژه است
-------------------------

به استناد خط پروژه شماره 415 به مساحت تقریبی 0.5 متر مربع از مغازه مذکور در مسیر 
. تعریض قرار دارد

--------------------------------
داراي پاسخ استعالم از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت به شماره 221307 مورخه 
1396/11/03 مبنی بر ( مالک نسبت به احداث راه پله ثابت با مصالح غیر قابل اشتعال به 
. فضاي بالکن تجاري و نصب خاموش کننده در واحد تجاري اقدام نموده است ) می باشد

20

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 106,578,000(یکصد و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.19  2
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/10 2/96/10568 بدوي خیابان 
آزادگان-خی
ابان ناصر 
صفایی-کو
چه پهلوان 

3
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 111 مورخ 94/11/28 
بصورت دو طبقه روي پیلوت با زیربناي 377.51 مترمربع صادر گردیده است .حلیه عملیات 
.ساختمانی در مرحله سفتکاري(مرحله پس از گچ و خاك وسربندي) وفاقد نما میباشد
:برابر نقشه برداري ارائه شده از وضع موجود داراي کاهش وافزایش بنا بشرح ذیل میباشد

 کاهش در همکف بسطح 0/02 مترمربع -1
 کاهش در طبقه اول بسطح 0/04 مترمربع -2
کاهش در طبقه دوم بسطح 0/04 مترمربع -3

افزایش در راه پله به بام بسطح 1.47 مترمربع -4
با توجه به تغییر وجابجاي جانمایی و افزایش عرض 2متر حیاط خلوت که حد شرق از  -5
عرض 2 متر به 2.57 متر وحد غرب از 2متر به 2.43 متر افزایش یافته که درهمکف بسطح 
4.79 مترمربع و در طبقات 1-2 هد کدام بسطح 4.79 مترمربع که جمعآ بسطح 14.37 

.مترمربع خارج طول 60% مازاد برتراکم میباشد
باتوجه به اینکه مقدار توسعه بنا یاد شده کمتر از 5% زیربناي پروانه بوده تبصره 7 سقف  -6

.تراکم تعلق نمیگیرد
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت -7

دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد. که نقشه هاي مربوطه را در زمان صدور 
.پروانه ارائه نموده بود

.پارکینگ رعایت میگردد(برابر نقشه پیشنهادي زمان پروانه)-8
 کاهش راه پله در همکف و افزودن به فضاي مفید بسطح 0/61 مترمربع-9

 کاهش راه پله در طبقه اول و دوم  و افزودن به فضاي مفید بسطح 0/74 مترمربع-10
.مراتب جهت شروع عملیات ساختمانی و عدم خالفی صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

21

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 3/44 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  5,779,200
(پنج میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي 
انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در 
شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 3.44  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10569 بدوي عطا -
آفرین--مال 
قربان
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 72/04 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ  242,054,400(دویست و  چهل و  دو 
میلیون و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید 
.ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام 
مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 72.04  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10569 بدوي عطا -
آفرین--مال 
قربان
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 205 مورخه 1394/12/27بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 318 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 72.04 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.01 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.01 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.01 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.01 مترمربع -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.03 مترمربع -5
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -6

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.به مساحت 9.38 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد -9

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 3.44 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
**********

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري 
.بوده و نما اجرا گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  38,438,400(سی و  هشت میلیون و  چهارصد و  سی و  

هشت هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 22.88  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10570 تجدید 
نظر

نقره 
دشت--بن 
بست 
اسالمی
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ   417,211,200(چهارصد و  هفده میلیون و  دویست و  یازده هزار و  

دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.78  1.5
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 103 مورخ 1394/11/13 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 10 واحد مسکونی  و به مساحت کلی 924.54 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري ( فاقد فعالیت کارگري ) بوده و 
با توجه به ارائه نقشه هاي معماري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 92.22 

:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.27 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.27 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14.27 مترمربع -3

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 39.97  مترمربع عدم رعایت 2 متر عقب سازي -4
اضافه بنا در زیر شیروانی به صورت انباري  به مساحت 9.44 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 5.02  مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل فضاي راهرو به فضاي انباري به مساحت 0.14  -7
.مترمربع

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -8
. فعالً کسري پارکینگ ندارد -9

توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از تبصره  -10
.مذکور  به مساحت کلی  22.88  مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

سال وقوع 1395
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت 82.78 مترمربع در طبقات اول الی چهارم و از بابت تبصره 7 به 
مساحت کلی  22.88  مترمربع  داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/10459 
مورخ 1395/12/11 و سوابق در واحد خالف و پرونده جاري گواهی عدم خالف به شماره 

.273843 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در زیر شیروانی به صورت انباري  به مساحت 9.44 مترمربع سال وقوع 1395 -1
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -2

در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 5.02 مترمربع سال وقوع 1395
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل فضاي راهرو به فضاي انباري به مساحت 0.14  -3

مترمربع. سال وقوع 1395
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



. درخواست گواهی عدم خالف را دارند

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي اضافه بناي طبقات را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 

تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  5,480,764,800(پنج میلیارد و  چهارصد و  
هشتاد میلیون و  هفتصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 815.59  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10571 تجدید 
نظر

-
منظریه-ابو
-ذر جنوبی

2-3-10049-85-1-0-0 24
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برروي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 318 مورخه 1390/12/28 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به انضمام انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 2098.44 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی قسمتی (بلوك شماره 1) در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري 
و قسمتی دیگر (بلوك شماره 2) در مرحله اسکلت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي افزایش بنا به مساحت کلی 974.42 مترمربع به شرح 

:ذیل و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 174.42 مترمربع.(از کل مساحت طبقه همکف به  -1

مساحت 3.21 مترمربع بصورت راه پله اختصاصی می باشد.)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 174.43 مترمربع.(از کل مساحت طبقه اول به مساحت  -2

3.21 مترمربع بصورت راه پله اختصاصی می باشد.)
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 109.12 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 123.86 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 116.88 مترمربع -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 116.88 مترمربع -6

احداث یک طبقه مازاد (طبقه ششم) در بلوك شماره 1 به مساحت 158.83 مترمربع که  -7
.از این مقدار به مساحت 60.92 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد

 .کاهش بنا به مساحت  94.22 مترمربع در انباري زیر شیروانی -8
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث استخر به مساحت کلی 101.81 مترمربع که از این  -9
.مقدار به مساحت 57.6 مترمربع در حیاط و به مساحت 44.21 مترمربع در پیلوت قرار دارد

داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 1523.38  -10
 .مترمربع بابت تغییر جانمایی

.کسري حد نصاب فضاي باز ندارد -11
حیاط خلوت سرتاسري به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود به 1.1 متر تقلیل  -12
یافته است.(در خصوص این آیتم الزم به ذکر است عرض حیاط خلوت در تمامی طول رعایت 
گردیده و فقط تراس طبقات بصورت پیشروي به طول 0.9 متر از حد 2 متر خارج گردیده که 

.داراي اشرافیت به پالك مجاور حد غربی می باشد)
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -13

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -14
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -15

با توجه به عدم اجراي دیوار مشرف به معبر در خصوص عقب نشینی متعاقبا اظهار نظر  -16
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.می گردد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -17

هنگام صدور پروانه صادره، سازه ملک فوق بصورت بتنی بوده در صورتی که در وضع  -18
موجود قسمتی از ملک (بلوك شماره 1) بصورت فلزي اجرا و قسمتی دیگر (بلوك شماره 2) 

.بصورت بتنی اجرا گردیده است
ضمنا  قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی داراي آراأ کمیسیون ماده 5 به شرح زیر می 

:باشد
برابر بند (34) کمسیون ماده 5 مورخه 1389/12/15 به لحاظ مساحت کم زمین مورد نظر  -1
.(15 مترمربع، جزء کوچکی از پالك مسکونی) از درمانی به مسکونی موافقت می گردد
برابر بند (29) کمیسیون ماده 5 مورخه 1390/09/02 با احداث بنا در حد 5 طبقه  -2

مسکونی بر روي پیلوت (در 10 واحد) با رعایت 5 متر عقب ساز از بر معبر 10 متري با رعایت 
سطح اشغال و تراکم ساختمانی مجاز طبق طرح تفضیلی مصوب و با تامین پارکینگ مناسب 

.و رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
از بابت بناي مازاد بر تراکم بابت احداث استخر به مساحت کلی 101.81 مترمربع، احداث یک 
طبقه مازاد به مساحت 158.83 مترمربع، یک باب کسري پارکینگ مسکونی و تغییر 
جانمایی به مساحت 1523.38 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/94/8464 مورخه 

1394/02/23 و راي تجدید نظر شماره 2/94/8540 مورخه 1394/03/19 کمیسیون ماده صد 
:بوده و پس از آن داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

(قبل از اعالم مابه التفاوت، الزم به توضیح است که ملک فوق در دو بلوك احداث گردیده و 
سابقا هنگام ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد تنها بلوك شماره 1 (بلوك حد جنوبی) اجرا 

.گردیده بود که این موضوع سبب ایجاد مابه التفاوت هاي زیر شده است)
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 174.42 مترمربع.(از کل مساحت طبقه همکف به  -1
.مساحت 3.21 مترمربع بصورت راه پله اختصاصی می باشد.).(سال وقوع تخلف 1395)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 174.43 مترمربع.(از کل مساحت طبقه اول به مساحت  -2
.3.21 مترمربع بصورت راه پله اختصاصی می باشد.).(سال وقوع تخلف 1395)

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 109.12 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 123.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 116.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 116.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -6

 .کاهش بنا به مساحت  94.22 مترمربع در انباري زیر شیروانی -7
داراي کاهش بصورت یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد(نسبت به راي) -8
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**********
.الزم به ذکر است طبقه اول و دوم ساختمان شماره 1 بصورت یک واحد می باشد

**********
در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد در خصوص عدم رعایت 2 متر فاصله نورگیري 

.اظهار نظر شده بود
**********

طی بازدید مجدد بعمل آمده متقاضی با احداث دیوار اقدام به مجزا نمودن دو بلوك و 
.همچنین احداث گلدان بتنی در کوچه نموده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ  27,921,600(بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  یک 

هزار و  ششصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 16.62  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10575 تجدید 
نظر

مطهري-صف
ایی- بن 
بست هشتم

2-3-10254-127-1-0-0 25

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.50 به 
ضریب یک) جریمه بمبلغ  552,888,000(پانصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد و  

هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 164.55  1
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 132 مورخه 1394/12/24 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 440/21

. مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 164/55 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 39/13 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 1/70مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 .اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 40/83 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40/83 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 40/83 مترمربع -4

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 2/93 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 6/48 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. تا این مرحله نماي جانبی  -6
اجرا گردیده است که در این خصوص نیاز به اظهارنظر مسئول محترم نما و منظر شهري می 

.باشد
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا مازاد 
بر تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 16/62 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

از بابت اضافه بنا به مساحت 164/55 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 16/62 
مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/10420 مورخه 1395/12/14 و 

.راي تجدیدنظر به شماره راي 2/96/10575 مورخه 1396/02/23 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و 
آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 6/48 مترمربع(همزمانساز و به علت خطا در 

.مساحت یابی و سال وقوع 1395) می باشد
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الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60/11 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 84/58 درصد می باشد.(به میزان 24/47 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص یک طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ440,672,400(چهارصد و  چهل میلیون 
و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 58.29  2.25
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/07/11 2/96/10576 بدوي آزادگان 2-3-10191-17-1-0-0 26

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ397,017,600(سیصد و  نود و  هفت میلیون و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 67.52  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 247 مورخه 1391/10/04 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 440 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133/54 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 14/85مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/85مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/85مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14/85مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 74/14 مترمربع -5
کاهش بنا از بابت عدم اجراي راه پله و آسانسور به بام به مساحت 20 مترمربع -6

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 6/92 مترمربع
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در حد جنوب شرقی. الزم به توضیح است با توجه  -9
به وضع موجود و نقشه هاي اجرایی در حد مزبور صرفا در طبقات اول الی سوم بخشی از 

.بازشو به صورت پنجره به طول 30 سانتی متر داراي اشرافیت می باشد
داراي نامه شماره 918840 مورخه 1391/08/20 مدیریت محترم طرح هاي توسعه شهري 
مبنی بر این که با توجه به شکل خاص پالك فوق و عدم امکان تعیین 60% طول پالك و نقشه 
پیشنهادي ، جانمایی بنا به صورت برساز از سمت معبر 8 متري با رعایت سطح اشغال مجاز و 
تراکم طبقات حداکثر در چهارچوب ضوابط سقف تراکم مصوب بند یک کمیسیون محترم 

.ماده 5 می باشد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.رعایت ارتفاع پیلوت می گردد

.با توجه به نقشه هاي معماري و برابر ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد
از بابت اضافه بنا به مساحت 59/40 مترمربع و طبقه مازاد به مساحت 74/14 مترمربع و 
تبدیل راه پله به آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 9/76 مترمربع  داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10576 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/11115 مورخ 
1396/08/23 و راي بدوي کمیسیون ماده صد به  شماره 2/98/13253 مورخ 1398/04/19 
مبنی بر جریمه می باشد. همچنین برابر آراي مذکور از بابت عدم رعایت عرض حیاط خلوت 
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.مقرر گردید که شهرداري برابر ضوابط خود اقدام به عمل آورد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بناي مازاد بر تراکم تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 2/84  -1
مترمربع (نسبت به راي)

درخصوص کاهش بناي مزبور نیز با توجه به گواهی واحد تخلفات ساختمانی متقاضی از بابت 
کاهش نسبت به راي طی درخواست شماره 72813 مورخ 1398/05/01 از دریافت وجه 

.انصراف خود را اعالم نمود
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت 
قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، به 
مبلغ  987,187(نهصد و  هشتاد و  هفت هزار و  یکصد و  هشتاد و  هفت) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 9  0.5
 

219375  , 1380 احداث بناي جداساز 1396/03/02 2/96/10578 بدوي چله خانه 
-داخل 
کوچه 
نانوایی 
بربري

2-2-20106-218-1-1-0 27

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه 
آپارتمان به مساحت 94.82 مترمربع قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه همکف (مطابق سند) 
داراي پروانه، پایانکار و بالمانع هاي مندرج در سیستم بوده و داراي خالف بصورت .می باشد
احداث دو باب انباري با مصالح آجري و سقف چوبی به مساحت تقریبی 7.25 مترمربع (سال 
وقوع تخلف 1380) و همچنین احداث سرویس بهداشتی با مصالح آجري و سقف بتنی به 
مساحت تقریبی 1.75 مترمربع (سال وقع تخلف 1380) بوده که در این خصوص الزم به ذکر 
ضمنا میزان عقب نشینی متعاقبا .است هر دو بنا هاي مذکور واقع در حیاط مشاعی می باشند
حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري .و طی درخواست هاي آتی اعالم می گردد
مراتب جهت .آب و فاضالب بطول 8 متر آسفالت (به قدمت تقریبی بیش از 4 سال) دارد

.دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 131/16 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  220,348,800
(دویست و  بیست میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید .

جریمه 131.16  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10579 بدوي -
الکانی--کو
چه 

ضیاءالعلما

2-2-10025-133-1-0-0 28
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 67/95 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  342,468,000(سیصد و  چهل 
و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید .

جریمه 67.95  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 2/96/10579 بدوي -
الکانی--کو
چه 

ضیاءالعلما

2-2-10025-133-1-0-0 28

با توجه به محتویات پرونده ، و گزارش شهرداري با توجه به اینکه عمال احداث بنایی 
صورت نگرفته و موضوع خارج از شمول تباصره ماده صد قانون شهرداریها بوده و قابل 

طرح در کمیسیون نمی باشد ، شهرداري برابر ضوابط اقدام نماید .

سایر 91.7 3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 253 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 794.43 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري نظام ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:61.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.58 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.58 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.58 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.58 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30.31 مترمربع(از این مقدار به مساحت 23.73  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت 2متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 4.88 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

همکف و طبقات به مساحت  مجموعاً 6.44 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 131.16  -8

.مترمربع در همکف و طبقات می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی در همکف و طبقات به مساحت   -9

مجموعاً 91.70 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.بخشی از نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

.کسري پارکینگ ندارد
// .درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ  1,100,668,800(یک میلیارد و  یکصد میلیون و  ششصد و  
شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 163.79  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 2/96/10580 بدوي میدان -
توشیا-بوعل
ي 

سینا-محمد
نژاد-روبرو
ي هتل 
پامچال

2-3-10118-4-1-0-0 29

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 103.88مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  174,518,400
(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 103.88  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 285734400
(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 21.26  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 142 مورخ 1393/10/15 به صورت 4 
طبقه روي مغازه و پیلوت در 4 واحد مسکونی و 1واحد تجاري به مساحت کلی 616.85 
.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:152.45 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 29.48 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.48 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.48 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.48 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 29.48 مترمربع -5
اضافه بنا از بابت احداث انباري زیرشیروانی به مساحت 5.05 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 21.26 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف  -8

و طبقات به مساحت 11.34 مترمربع
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد که در زمان صدور پروانه پرداخت شده  -9

.است
.مطابق تبصره 7 داراي اضافه بنا در طبقات به مساحت 103.88 مترمربع می باشد -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.79 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73.53درصد می باشد.(به میزان 14.74درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
داراي راي کمسیون ماده پنج طبق بند 1 مورخ 1393/05/29 بدین شرح می باشد: با احداث 
بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 23 مترمربع با ارتفاع 3.40 متر 
و پیلوت و در 4 واحد مسکونی و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و 
رعایت آخرین کد نهایی ارتفاعی به میزان 16.74 متر و با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط 

.پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
.با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع  پیلوت متعاقباً اعالم می گردد

از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10580  مورخ 
1396/02/23و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10706 مورخه 1396/03/27 بوده و 

//.خالف جدیدي مشاهده نگردید
********************************************************

//.این گزارش در مورخ 1396/07/23 به روز شده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم باالي تخلفات در سطح 
طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,777,053,600(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  پنجاه و  سه هزار 

و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 302.22  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10581 بدوي -
الکانی-کوچ
ه امین 
اصغري 
-روبروي 
بیبی 
زینب-اول 
کوچه چیتی

2-2-10018-134-1-0-0 30

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 34,272,000(سی و  چهار میلیون و  دویست و  
هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.4  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص 78.89 مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهار نظر می گردد.

سایر 78.89 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 230 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 947.61 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:297.58 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 48.93 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 58.34 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 58.34 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 58.34 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 64.47 مترمربع(از این مقدار به مساحت 6.13  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت 9.16 مترمربع -6
تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -7
بابت افزایش تعداد واحدها در طبقات سوم و چهارم به مساحت مجموعاً 78.89 مترمربع می 

.باشد
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف خارج به مساحت   -8

20.40 مترمربع
بناي مازاد برتراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -9

مساحت مجموعاً 4.64 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.12 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 79.78درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
کسري پارکینگ ندارد. (الزم به ذکر است اظهارنظر نهایی در مورد جانمایی پارکینگ ها به 
خصوص پارکینگ شماره (3) پس از کفسازي و تست عملی در محل در زمان پایان کار انجام 

خواهد شد.)
از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10581 مورخ 

1396/02/23 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10705 مورخ 1396/03/23بوده و 
//.خالف جدیدي مشاهده نگردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیرتجاري دایر گردیده، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند24ماده55قانون شهرداریها ظرف 30روز از تاریخ ابالغ به 

مالک از سوي شهرداري، نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم 
میگردد.(ضمنا با توجه به بند24ماده   55 درخصوص بناي تجاري ، موضوع کسري 

پارکینگ نیزمنتفی میگردد.) 

سایر 150 2100000  , 1395 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1396/07/11 2/96/10585 بدوي بلوار -
شریعتی-ش
ریعتی-انتها
ي بن 
سمیعی

2-1-10008-287-1-0-0 31

توضیحات بازدید احترامات طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از ناحیه یک بر روي پالك فوق  با 
توجه به سوابق موجود در شهرداري بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157.50 
مترمربع و قطعه دوم تفکیکی که داراي بالمانع به شماره 3/33/85146 مورخ 92/06/23  
بوده حالیه بر خالف مجوز از مکان فوق بصورت کافی شاب استفاده میشود  موارد تخلف به 

:شرح زیر است
تبدیل مسکونی به تجاري بسطح 100 متر مربع  با فعالیت شغلی کافی شاپ با نام تجاري  -1

 بن بست
 به جهت تبدیل داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري بوده -2

 سال تخلف 1395 میباشد

برابر خط پروژه شماره 476 به میزان حدودا  1.71 متر مربع  از عرصه در تعریض کوچه 6 
 .متري قرار دارد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2رشت بطرفیت آقاي کریم نوید طالمی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در طبقات چهارم و پنجم ؛جمعاً  به متراژ  52.33   
مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد مستندا به تبصره 2ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت با ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به مساحت 52.33  متر مربع  به مبلغ   263,743,200
(دویست و  شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال  

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 52.33  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10604 بدوي مطهري -
صومعه 
بیجار-کوچ
-ه تمدن
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 225 مورخه 1392/10/04 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1713/24مترمربع صادر گردیده 

.است. ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 52/33 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1393)
.کاهش بنا در همکف به مساحت 0/75 مترمربع -1

 .کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/75 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/75 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/75 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/95 مترمربع -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 48/79 مترمربع -6

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 2/59 مترمربع -7
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -8
.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 واحد به 9 واحد مسکونی -9

زیربناي تخلف صورت گرفته ( 52/33 مترمربع) از 5% زیربناي کل ساختمان( 85/66 
.مترمربع) کمتر بوده لذا مشمول تبصره 7 نمی گردد

.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد دروازه، پارکینگ شماره 6 تامین گردیده که 
این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك 
تغییري حاصل نکرده است. لذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض 

.کسري پارکینگ خواهد گردید
الزم به ذکر است سطح اشغال وضع موجود برابر 59/86 درصد می باشد.(بدون تغییر نسبت 

به پروانه)
از بابت اضافه بنا به مساحت 52/33 مترمربع اراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
.2/96/10604 مورخه 1396/03/06 مبنی بر جریمه می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید
با توجه به خط پروژه شماره 2221 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 1/2 مترمربع از 
عرصه می باشد که از بابت آن تعهدنامه شماره 22522 مورخه 1396/11/19 مبنی بر این که 
در زمان نوسازي یا زمان ضرورت اجراي طرح رعایت کاربري فوق را نموده و زمین موردنظر 
را در اختیار شهرداري قرار داده و حق هرگونه اعتراض را از خود و یا قائم مقام قانونی خود 

.سلب و ساقط نماید
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الزم به توضیح است برابر خط پروژه مزبور در حد جنوبی بخشی در پخ ، عقب نشینی 
.مضاعف صورت گرفته است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 365,910,750(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  نهصد و  ده 
هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.61  1.25
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 2/96/10606 بدوي عطا -
آفرین--بیاب
انگردي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 143 مورخه 1394/12/27 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 287.13 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام تازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 82.60 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.41 مترمربع که از این مقدار به مساحت 3.16  -1
مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز و غیر همزمان ساز با سازه اصلی، با مصالح فلزي 

.و سقف حلبی می باشد
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.73 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.73 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.73 مترمربع -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 15.94 مترمربع -5
در نقشه هاي منجر به صدور پروانه داراي آسانسور بوده در صورتی که در وضع موجود  -6
آسانسور اجرا نگردیده است لذا با توجه به عدم استفاده از تشویقی آسانسور در زمان صدور 

.پروانه، مشمول بازگشت تراکم تشویقی آسانسور نمی گردد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور (زمان صدور پروانه) و -7

.اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 13.14مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.87 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8

.انباري موجود در زیرشیروانی (5 مترمربع)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما اجرا گردیده است)

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/96/10606 مورخه 1396/03/02 کمیسیون 
.ماده صد مبنی بر جریمه بوده و پس از آن خالف جدیدي رویت نگردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمد حسن عبدالهی الکه ؛  نسبت به راي شماره  
2.95.10516 مورخ 95.12.17 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض اعتراض وي را در خصوص اعمال ضریب 4 در وارد دانسته  ضمن نقض راي 
بدوي؛   با ملحوظ قرار دادن تبصره 3ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و 

تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی4 به 3 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 14
 مترمربع  به مبلغ  17,640,000(هفده میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می دارد  

جریمه 14  3
 

420000  , 1391 بالکن بدون پروانه 1396/02/23 2/96/10609 تجدید 
نظر

خ 15 -
خرداد-روبر
وي 

بیمارستان 
-حشمت

2-3-10085-7-1-3-0 34
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارئه شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب 
مغازه (طبق سند مالکیت ارائه شده از طرف متقاضی) که  داراي پروانه احداث بنا به شماره 
150 مورخ 1360/02/08  و همچنین بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/24511 مورخ 

.1373/12/18 بوده که مدارك ان بپیوست میباشد
در بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک بالکنی چوبی به مساحت تقریبی 14 متر مربع 
را احداث نموده است ( بالکن مو.رد نظر چوبی  بوده با قدمت حدود 4 سال -1391 هجري 

شمسی)
.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

مغازه در حال حاضر به شغل سوپرمارکت مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به 
.طول تقریبی 3/30 و ارتفاع تقریبی 1 متر میباشد

 .اظهار نظر در مورد عقب نشینی طی درخواستهاي اتی متعاقبا اعالم میگردد
 .گزارش فوق در تاریخ 1395/12/03 مورد تایید میباشد

حالیه با توجه به نامه اداره اب و فاضالب به شماره 88152مورخ 1395/04/31 که بپیوست 
بوده  تقاضاي حفاري آسفالت به طول 8/5 مترو موزائیک به طول 1/5 متر را دارد.(قدمت 

.آسفالت و موزائیک باالي 4 سال) را  دارد
*********************************************************
*********************************************************

***********************
از بابت احداث بالکن بدون مجوز داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/10516 مورخ 
.1395/12/17 و راي تجدید نظر به شماره 2/96/10609 مورخ 1396/02/23  میباشد

.بعد از اراي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 
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 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  362,443,200(سیصد و  شصت و  دو میلیون و  چهارصد و  

چهل و  سه هزار و  دویست)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 215.74  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10611 تجدید 
نظر

-
منظریه--خ
وشرفتار- 
نبش کورش

2-3-10034-20-1-0-0 35
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  818,563,200(هشتصد و  هجده میلیون و  پانصد و  شصت و  

سه هزار و  دویست)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 121.81  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10611 تجدید 
نظر

-
منظریه--خ
وشرفتار- 
نبش کورش

2-3-10034-20-1-0-0 35
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی به  شماره 66 مورخ 1394/08/14 بصورت 4/5  
طبقه در 4 واحد مسکونی و بمساحت کلی 627/20 مترمربع صادر گردیده است،حالیه با 
توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و همچنین کروکی نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 

:121/81 مترمربع به شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  8/73 مترمربع-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 8/73 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24/81 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/08 -3

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 28/52 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/58 -4

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 28/52 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/58 -5

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 22/5 مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/60 -6
مترمربع از بابت توسعه راه پله و آسانسور و به  مساحت  19/90 مترمربع از بابت احداث 

انباري زیرشیروانی)
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 21/74 مترمربع-7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از -8
تبصره مذکور  به مساحت کلی  215/74 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
.با توجه به ضوابط جدید یکباب کسري پارکینگ تجاري دارد-9

.سال وقوع تخلف 1395 می باشد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 63/40 درصد و حالیه براساس وضع موجود 67/98 

.درصد می باشد
.اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت پس از انجام کف سازي مقدور می باشد

قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 
.ماده 5 مورخ 1393/05/29 می گردد  و نما اجرا شده است

..حالیه متقاضی طی درخواست پیوست تقاضاي کارشناسی ملک مورد نظر را دارد
==========================

================
طی بازدید مجدد براساس راي کمیسیون ماده صد درخصوص اعاده به وضع سابق درخصوص 
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تبدیل پیلوت به تجاري که مالک  نسبت به تبدیل تجاري به انباري که درحد 35% اشغال 
..همکف بوده اقدام نمودند

گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی پس از اجراي راي کمیسیون ماده صد 2/96/10611 
...مورخ 96/03/02میباشد

/..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی ارسال میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 192,427,200(یکصد و  نود و  دو میلیون و  چهارصد و  بیست 
و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 57.27  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10613 بدوي خیابان 
مطهري-چه
اربرادران-ك
وچه ساسان 
جنتی-بن 
بست 
طالقانی

2-3-10254-57-1-0-0 36
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 26 مورخ 1395/06/17 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 366.44 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:32.92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.24 مترمربع(الزم به ذکر است از مجموع مساحت  -1
همکف به مقدار 8.60 مترمربع مربوط به سایه کنسول بوده که بعنوان تخلف محسوب 

نگردیده ولی بایستی بصورت عوارض درآمدي پرداخت شود.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.84 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.84 مترمربع -3

کاهش بنا در زیرشیروانی از بابت عدم اجراي راه پله به بام به مساحت 23.75 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف و  -5

 طبقات به مساحت 24.35 مترمربع
کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است با توجه به مساحت واحد بیش از 180 مترمربع نیاز 

به دو باب پارکینگ می باشد.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 65.81 درصد می باشد
.تراکم اعطایی ندارد  -

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
//.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

36

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ  162,691,200(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  ششصد و  نود و 

 یک هزار و  دویست) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 32.28  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10614 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن ، خمیران 
زاهدان ، 
نبش کوچه 
جود

2-3-10193-25-1-0-0 37

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395  کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف 
مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر 
اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 50.68 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/02/23 2/96/10614 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن ، خمیران 
زاهدان ، 
نبش کوچه 
جود

2-3-10193-25-1-0-0 37
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 158  مورخ 1393/11/27به صورت 5/5 طبقه در 
14 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1559/75 مترمربع صادر گردیده است ضمنا داراي 
.گواهی عدم خالف به شماره 224914 مورخ 1394/08/13 در مرحله گود برداري می باشد
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و همچنین کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به 

:مساحت کلی 32/28 مترمربع به شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  1/02 مترمربع-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 1/99 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1/99 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 1/99 مترمربع-4

اضافه بنا در طبقه  چهارم به مساحت 1/99 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه  پنجم به مساحت 22 مترمربع (از این مقدار به مساحت 20/01 -6

مترمرمربع به علت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)
 اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1/3 مترمربع-7

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 50/68  مترمربع از بابت تبدیل دو واحد به سه واحد -8
مسکونی در طبقه پنجم

با توجه به اینکه اضافه بنا کمتر از 5 درصد زیربناي پروانه می باشد مشمول تبصره کلی -9
.شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت نمی گردد

.تعداد واحدهاي مسکونی از 14 به 15 افزایش یافته است-10
.با توجه به ضوابط جدید پارکینگ یک باب کسري پارکینگ مسکونی دارد-11

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسامسور به مسکونی به مساحت 3/72  متر -12
 مربع در همکف و طبقات

.سال وقوع تخلف 1395 می باشد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 63/03درصد و حالیه براساس وضع موجود 63/27درصد 

.می باشد
*********************************************************
*********************************************************

******************************************************
از بابت 32/28 متر مربع اضافه بنا -یک باب کسري پارکینگ و 50/68 متر مربع داراي راي 

.کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10614 مورخ 1396/02/23 میباشد
حالیه با توجه به ر اي صادره و وضع موجود داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
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بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسامسور به مسکونی به مساحت 3/72 متر --1
 مربع در همکف و طبقات

*********************************************************
*********************************************************

********************************
قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 

. ماده 5 مورخ 1393/05/29 نمی گردد
رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست.مراتب جهت 

 .استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ   314,798,400(سیصد و  چهارده میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار 

و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.46  1.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 2/96/10615 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل-امی
ن 

اصغري--
ك دوازدهم

2-2-10012-116-1-0-0 38

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  34,238,400(سی و  چهار میلیون و  دویست و  سی و  هشت 

هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 20.38  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

سایر رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 74.3 3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 139 مورخه 1392/12/02 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 386/7 مترمربع صادر گردیده است. 
.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 53/93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1393)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 13/01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13/01 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5/38 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13/01 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی از بابت راه پله و آسانسور به بام و احداث انباري زیرشیروانی به  -5
مساحت 9/52 مترمربع (الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه فاقد انباري زیرشیروانی 

بوده لیکن در وضع موجود دو باب انباري احداث گردیده است)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی -6
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 20/38 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی به مساحت  -7

74/30 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 8/53 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -9

از بابت اضافه بنا به مساحت 53/93 مترمربع، مازاد بر تراکم بابت تبدیل راه پله و آسانسور 
به زیربناي مفید به مساحت 8/53 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 20/38 مترمربع 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/10452 مورخه 1395/12/15 و راي 
تجدیدنظر به شماره 2/96/10615 مورخه 1396/02/23بوده و خالف جدیدي مشاهده 

.نگردید
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
.فعال کسري پارکینگ ندارد
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الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59/06 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 67/41 درصد می باشد.(به میزان 8/35 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا دوست عباسی ؛  نسبت به راي شماره  2.95.10371 
مورخ 95.12.24 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض اعتراض وي را در خصوص اعمال ضریب 2.5 در رابطه با مفاد بند 1 راي بدوي 
وارد دانسته  ضمن نقض راي بدوي؛   با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 1.75برابر 
ارزش آن نسبت به مساحت 97.97 مترمربع  به مبلغ  576,063,600(پانصد و  هفتاد و 

 شش میلیون و  شصت و  سه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 97.97  1.75
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10617 تجدید 
نظر

-
منظریه-ول
ي 

عصر-سهی
ل

2-3-10049-61-1-0-0 39

و اما در خصوص بند 2مفاد راي بدوي ؛ میزان تراکم اعطایی به متراژ 12.59 مترمربع  ؛ 
اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا 

تایید و استوار می نماید

جریمه 12.59  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 113 مورخه 1394/12/03 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 
571/57 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 94/51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 15/44 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/72 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/72 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/72 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1/91 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 3/46 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0/88  -7

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 12/59 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به کروکی معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد. قابل ذکر است در زمان  -10
صدور پروانه ساختمانی داراي دو درب پارکینگی به عرض 2/5 متر بوده که حالیه با توجه به 
نقشه هاي معماري به یک درب 4/25 متري تبدیل گردیده است که با وجود تغییر در تعداد و 
عرض دهانه دروازه، پارکینگ هاي مورد نیاز تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا 
.جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد -11
از بابت اضافه بنا به مساحت 94/51 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل سطح راه پله و 
آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 3/46 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 12/59 
مترمربع داراي راي بدوي به شماره 2/95/10371 مورخه 1395/12/14 و راي تجدیدنظر به 
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.شماره 2/96/10617 مورخه 1396/02/23 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت از بابت تبدیل سطح راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0/88 

.مترمربع به صورت همزمانساز می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63/5 درصد بوده (با 
احتساب سایبان) و سطح اشغال وضع موجود 70/49 درصد می باشد.(به میزان 6/99 درصد 

بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي علی نعیمی دافچاهی و شرکاء ؛ بشرح افزایش بنا 
در همکف و طبقات اول ودوم  جمعاً به متراژ 42.11 مترمربع   و میزان تراکم اعطایی به 

متراز 35.9 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
42.11 مترمربع  و 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 35.9 متر مربع جمعاً  بمبلغ  

  272,546,400(دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار و  
چهارصد)ریال صادر و اعالم میدارد. 

جریمه 78.01  0.5
 1.5 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10618 بدوي مطهري - 
ساغریسازا
ن--شهید 
بیانی فر

2-3-10208-27-1-0-0 40

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 142 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 323.55 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اسکلت ستون هاي طبقه دوم می 
براساس نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به .باشد
اضافه بنا در همکف  -1:مساحت 42.11 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه  -3 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.35 مترمربع -2به مساحت 13.41 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت  -4بنا در طبقه دوم به مساحت 14.35 مترمربع
الزم به ذکر است .داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 35.90 مترمربع می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 
در  -.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -.77.58درصد می باشد
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع .محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد
//.استعالم بانک دارد. .پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ  167,714,400(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  

چهارده هزار و  چهارصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 99.83  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10619 تجدید 
نظر

-
منظریه-ولی
عصر-بن 
بست 
کارکنان 
برق

2-3-10047-66-1-0-0 41

بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف 
مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر 
اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 97.79 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب1.75) جریمه بمبلغ  2,042,947,200(دو میلیارد و  چهل و  دو میلیون و  نهصد 
و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 347.44  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ  126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال عینا تایید 

میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394  کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 140 مورخ 1393/10/10 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 755.46 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:347.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 50.72 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 67.28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 67.28 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 67.28 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 94.88 مترمربع که از این مقدار به مساحت 27.60  -5
.مترمربع ازبابت عدم رعایت 2متر عقب ساز در حد شمالی می باشد

کاهش بنا در انباري زیرشیروانی به مساحت 1.28 مترمربع -6
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم داراي بناي مازاد برتراکم به مساحت 21.66 مترمربع  -7

.در همکف و 78.17 مترمربع در طبقات(مجموعاً 99.83 مترمربع)می باشد
داراي 1 باب کسري پارکینگ می باشد.(الزم به ذکر است مطابق پروانه صادره مجاز به  -8
استفاده از دو عدد درب 3 و 4 متري بوده و حالیه دو عدد درب 3.60 و 4 متري تعبیه نموده 
است که افزایش عرض درب ورودي صرفاً جهت سهولت تردد بوده و منجر به تامین پارکینگ 
نمی گردد.ضمناً پارکینگ هاي شماره 2 و3 بصورت تزاحمی مورد تایید می باشد.)

تعداد واحد ها از 6به 8واحد اضافه شده است لذا داراي بناي مازاد برتراکم در طبقه  -9
.چهارم ازبابت افزایش تعداد واحدها به مساحت 97.79 مترمربع می باشد

داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -10
مساحت 6.80 مترمربع

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.10 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -
موجود 87.41 درصد می باشد.(به میزان 21.31 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 347.44 مترمربع ،بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش 
تعداد واحد ها به مساحت 97.79 مترمربع،بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 99.83 
مترمربع و یک باب کسري پارکینگ داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 

2/95/10551  مورخ 1395/12/17 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10619  مورخه 
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.1396/02/23 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -1
//طبقات به مساحت 6.80 مترمربع

*********************************************************
*******************

طی بررسی مجدد بعمل آمده داراي یک باب کسري پارکینگ بوده که مطابق گزارش فوق از 
//..بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 و سوابق پرداختی می باشد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ  280,518,000(دویست و  هشتاد میلیون و  

پانصد و  هجده هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید  .

جریمه 66.79  1.25
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 2/96/10620 تجدید 
نظر

سید -
ابوالقاسم--
بن جعفري

2-2-20094-248-1-0-0 42

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  3,024,000(سه میلیون و  بیست و  چهار هزار )  ریال در این 

بند عینا تایید میگردد .

جریمه 1.8  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 292 مورخ 1391/12/28 بصورت 3/5 طبقه در 
6 واحد مسکونی و بمساحت کلی 560/40 مترمربع صادر گردیده است،حالیه با توجه به 
اینکه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد و همچنین با توجه به کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 

:درصد به مساحت کلی 51/24 مترمربع به شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  12/81 مترمربع-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 12/81 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12/81 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 12/81 مترمربع-4

کاهش بنا در طبقه چهارم از بابت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 43/57 -5
مترمربع

بناي مازد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در همکف و  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 15.55 مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از -7
.تبصره مذکور  به مساحت کلی 1/80 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
بر اساس نقشه ارائه شده تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 3 کاهش یافته است بر این -8

.اساس فعال رعایت پارکینگ می گردد
قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 

.ماده 5 مورخ 1393/05/29 نمی گردد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 60 درصد و حالیه براساس وضع موجود 66.16 درصد می 

.باشد
.سال وقوع تخلف 1394 می باشد

.اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت پس از انجام کف سازي مقدور می باشد
قابل ذکر است با توجه به اینکه آجرچینی انجام نشده در خصوص تعداد واحدهاي 

مسکونی،کسري پارکینگ و غیره متعاقبا و پس از انجام سربندي و آجرچینی مجددا قابل 
.بررسی خواهند بود

از بابت کلیه موارد فوق داراي راي تجدیدنظر  کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10620  
.مورخ 1396/03/02 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

//.تقاضاي عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، چون جریمه 
تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در 
راي بدوي براي اضافه بناي همکف و طبقات را به ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه 
بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  1,066,161,600(یک میلیارد و  
شصت و  شش میلیون و  یکصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 181.32  1.75
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10622 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان امین 
اصغري-کو

چه 11
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 148 مورخه 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 480/40 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 181/32 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 45/33 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45/33 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45/33 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45/33 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 7/29 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 7/56 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. تا این مرحله نما اجرا  -7

.نگردیده است
با توجه به عدم وجود مازاد بر تراکم در زمان صدور پروانه ساختمانی مشمول تبصره 7 نمی 

.گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي متعاقبادر زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 181/32 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 
صورتجلسه شماره 2/95/10430 مورخ 1395/12/10 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/96/10622 مورخ 1396/02/23 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 7/56 مترمربع بابت مازاد بر تراکم به از بابت تبدیل راه 
پله و آسانسور به زیربناي مفید به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی می 

باشد.(سال وقوع 1395)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 84/90 درصد می باشد.(به میزان 24/90 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ   649,807,200(ششصد و  چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  هفت هزار و  

دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 128.93  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 2/96/10623 تجدید 
نظر

تختی-بهاران
ه 

یک-کوچه 
پنجم

2-1-10103-2-1-0-0 44

راي بدوي عینا تایید می گردد. سایر 62.98 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 172 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 346.46  

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري نظام ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:116.28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 29.07 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.07 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.07 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.07 مترمربع -4

کاهش بنا در انباري زیرشیروانی به مساحت 12.34 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف و  -6

.طبقات به مساحت کلی 12.65 مترمربع می باشد
تعداد واحدهاي ساختمانی از 2به 3واحد افزایش یافته است فلذا داراي بناي مازاد بر  -7
.تراکم از بابت افزایش تعداد واحدها در طبقه سوم به مساحت 62.98 مترمربع می باشد

کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است مطابق ضوابط مجاز به استفاده از دو عدد درب  -8
3 متري بوده و حالیه یک عدد درب به عرض 4.70 متر جانمایی نموده و در زمان پروانه و 

حال فاقد پارکینگ حاشیه اي می باشد.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 82.52 درصد می باشد.(به میزان 22.52 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
//.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2رشت بطرفیت آقاي رضا محمد علی پور و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث سرویس بهداشتی در ؛ افزایش بنا در 
انباري زیر شیروانی ؛جمعاً  به متراژ  16.64   مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط 
موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره 2ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت با ضریب 1.25  برابر ارزش معامالتی نسبت به 
مساحت 16.64  متر مربع  به مبلغ    69,888,000(شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  

هشتاد و  هشت هزار )  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 16.64  1.25
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10625 بدوي چله -
خانه--خیرا
ندیش
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 226 مورخه 1393/12/28 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 410.82 
مترمربع و گواهی عدم خالف شماره 2/33/190903 مورخه 1394/03/23 صادر گردیده 
است.حالیه عملیات بهره برداري در  بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 4/1 مترمربع و به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1/58مترمربع -1
 احداث یک باب سرویس بهداشتی جداساز  در حیاط مشاعی به مساحت 3/17 متر مربع-2

.کاهش  بنا در طبقه اول به مساحت 1/58 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1/58 مترمربع-4

.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 10/65 مترمربع -5
.افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/93مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت رعایت نکردن مساحت انباري بیش از 5 متر مربع در طبقه بام -7
به مساحت 12/54 متر مربع

با توجه به  مساحت کسري فضاي باز اعالم شده در هنگام پروانه به مساحت 21/17 متر -8
مربع  و با توجه به وضع موجود جدید داراي کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت 1/59 متر 

 .مربع میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10625 مورخ 

 .1396/03/06 بوده که بپیوست میباشد
همچنین از بابت 3/93 متر مربع بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسوربه 

 .مسکونی داراي پرداختی در واحد تخلفات ساختمانی میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**
مشمول قانون نما  و منظر شهري میگردد که با توجه به مرحله ساختمانی بصورت سنگ اجرا 

 .شده است
 .کسري پارکینگ ندارد
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تبصره ماده هفت ندارد
داري راي کمیسیون بند 8ماده 5  مورخ 1393/12/05 به شرح زیر میباشد

با احداث 3 طبقه روي پیلوت  و افزایش بنا خارج از طول 60% به مساحت 25/3 متر مربع در 
طبقه همکف و به مساحت 75/90 متر مربع در طبقات اول الی سوم با تامین پارکینگ 

 .موافقت میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
********************************************************
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ساختمان 
خود را دارد که  از آیتمهاي پایانکار رمپ احداث شده باالتر از سطح کوچه بوده که امکان  

.گیر نمودن پاي عابران پیاده را دارد
مابقی آیتمهاي پایانکار رعایت میگردد.  مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به 

 .حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي سید رضا شفیعی   مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  بناي مسکونی بصورت ویالیی و دوبلکس بوده که داراي  
114.8 متر مربع بناي  داخل تراکم و 65.14 متر مربع بناي خارج از تراکم می باشد؛  
بدون مجوز شهرداري با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از 
صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره 4  ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 114.8  متر مربع به مبلغ  
  631,400(ششصد و  سی و  یک هزار و  چهارصد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 114.8  0.1
 

55000  , 1355 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 2/96/10626 بدوي ولی -
عصر--ك 
فروردین
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در خصوص بناي مازاد بر تراکم مستنداً به تبصره 2 قانون صدر االشاره با ضریب 1برابر 
ارزش معامالتی نسبت به مساحت 65.14  متر مربع به مبلغ    3,582,700(سه میلیون 
و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  هفتصد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در 

اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و 
عرصه جمعاً به متراژ 5.53 متر مربع   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 65.14  1
 

55000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احترما مکان ارائه شده ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه ساختمان مسکونی برابر 
فروشنامه عادي مورخ 1377/10/26 و یک قطعه زمین  داراي مغازه (طبق فروشنامه عادي 
مساحت عرصه و اعیانات اعالم شده به استناد نقشه برداري ارائه داده .بپیوست ) می باشد
ملک بصورت نسقی بوه و داراي تخلفات زیر  .شده از طرف متقاضی بوده که بپیوست میباشد
با توجه به مساحت اعیانی اعالم شده از بابت منزل مسکونی که بصورت ویالیی و  -1:میباشد
دوبلکس بوده داراي 114/8متر مربع داخل تراکم و به مساحت 65.14 متر مربع خارج تراکم 
در  -2میباشد.خانه با مصالح بنایی  میباشد. (سال وقوع تخلف حدودا 40 سال-1355 ه-ش)
ملک دو باب مغازه به مساحت 38/36مربع مریع   احداث شده است (سال وقوع تخلف 
تبدیل یک مغازه به دو مغازه جدا از هم سال(سال وقوع تخلف 1388  -13773 ه-ش)

 .با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیگردده-ش)

*********************************************************
*********************************************************
از بابت 1 باب مغازه *********************************************
به مساحت 40 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2773 مورخ 1378/04/16 

بوده که مدارك آن بپیوست 
:میباشد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
حالیه با توجه به تخلفات صورت گرفته و راي کمیسیون ماده ******************
با توجه به مساحت اعیانی اعالم شده از بابت -1:صد داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
منزل مسکونی که بصورت ویالیی و دوبلکس بوده داراي 114/8متر مربع داخل تراکم و به 
کاهش  -3 تبدیل یک  باب به دو باب مغازه -2.مساحت 65.14 متر مربع خارج تراکم میباشد

بنا نسبت به راي صادره از بابت مغازه ها به مساحت 1/64 متر 
مربع

*********************************************************
*********************************************************

طی بازدید مجدد که در تاریخ 1396/01/20 صورت گرفت ********************
که با نوجه به  .مالک اقدام به بازکردن دیوار مغازه نموده و به یک مغازه تبدیل شده است
مغازه در حال  .تغییر صورت گرفته خالف تبدیل یکباب به دوباب تجاري  منتفی میگردد
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حاضر فاقد بالکن بوده و به شغل زرگري مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلغاتی به 
شایان ذکر است که اظهار نظر  در مورد عقب طول تقریبی 1 متر و ارتفاع 0/4 متر میباشد
از بابت ما به  .نشینی متعاقبا بعد از دریافت سند از  طرف  متقاضی و ارائه آن اعالم میگردد
التفاوت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10626 مورخ 

و بعد از راي صادره خاف جدید مشاهده  1396/03/20 میباشد
.نشد

*********************************************************
حالیه با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازي ***************************
به شماره  ص/95/38/54720  که بپیوست بوده تقاضاي استعالم را دارد. مراتب جهت 

 .استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 

الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، به مبلغ  459,144,000(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  

چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 109.32  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 2/96/10627 بدوي مطهري-خم
یران 

زاهدان-نب
ش کوچه 
آذر شاهی
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 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 5,896,800(پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  

شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.51  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 189 مورخ 1394/12/27 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 
476.87 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 109.32 

:مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.85 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.62 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.62 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.62 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.62 مترمربع -5
اضافه بنا در  زیرشیروانی به مساحت 4.99 مترمربع -6

.عرض حیاط خلوت شمالی در قسمتی از 2 به 1.95 متر کاهش یافته است -7
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 3.51  -8

.مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.07 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 74.84 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ  2,267,496,000(دو میلیارد و  دویست و  شصت و  هفت 
میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 269.94  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10628 بدوي بلوار 
منظریه ، 
خیابان 
ولیعصر ، بن 
بست برق
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 30.37 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  51,021,600
(پنجاه و  یک میلیون و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 30.37  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 2/96/10628 بدوي بلوار 
منظریه ، 
خیابان 
ولیعصر ، بن 
بست برق
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 204 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1065.79 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 266.52 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 32.43 مترمربع (در ضمن به مساحت 13.11  -1
مترمربع به صورت سایه کنسول حد جنوب بوده که تخلف محسوب نمیگردد )

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.54 مترمربع -2
  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45.54 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45.54 مترمربع -4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 78.3 مترمربع -5
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 19.17 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7
.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 3.42 مترمربع

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد
فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( در خصوص پارکینگ هاي شماره 2 و 3 پس از کف سازي و  

آزمون عملی قابل بررسی است )
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از تبصره 
.مذکور  به مساحت کلی  30.37 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 53.08 درصد بوده و سطح اشغال وضع  

. موجود 69.61 درصد است
سال وقوع تخلف 1394

هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري  
.می گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  795,446,400(هفتصد و  نود و  پنج میلیون و  چهارصد 
و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 118.37  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 2/96/10629 بدوي تختی - -
توانبخشی

--

2-1-10030-15-1-0-0 49

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی (برگشت تشویقی آسانسور)، با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,000,000(بیست و  
یک میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 12.5  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی (المثنی) شماره 46 مورخه 1393/03/13 بصورت 
3 طبقه روي پیلوت به انضمام مسکونی واقع در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به 

.مساحت کلی 613.12 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 111.38 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.38 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 26.11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -5
اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد بصورت احداث انباري زیر شیروانی به مساحت  -6

.59.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 12.5  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.4 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 4 واحد مسکونی -9

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد -10
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -11

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -12
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -13

از بابت اضافه بنا به مساحت 45.79 مترمربع، یک طبقه مازاد به مساحت 72.58 مترمربع و 
بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 12.5 مترمربع داراي 
راي بدوي شماره 2/96/10629 مورخه 1396/08/06 و راي تجدید نظر شماره 2/96/11232 
مورخه 1396/09/11 کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 

:باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.26 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -2

.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 13.03 مترمربع.(به نسبت راي سال 1396) -3
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -4
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.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.4 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
(الزم به توضیح است راه دسترسی به قسمت شمالی زیرشیروانی مسدود بوده و سابقا در 

 .این قسمت انبار موجود بود)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات و درخواست مالک ضمن نقض 
راي بدوي در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند (کسري 

پارکینگ) به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 50  1
 

3360000  , 1395 1396/03/02 کسري پارکینگ 2/96/10630 تجدید 
نظر

باقرآباد-جن
ب بیمه 
ایران

2-1-10017-25-1-0-0 50

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  47,560,800(چهل و  هفت میلیون و  پانصد و  شصت هزار و  

هشتصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 28.31  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 653800000(ششصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد هزار ) 

 ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 32.69  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 104 مورخ 1394/11/17 به صورت 4 طبقه بر 
.روي یکباب مغازه و 4 واحد مسکونی بمساحت کلی 625/34 مترمربع صادر گردیده است
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد و 
همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و 
:خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 30.79 مترمربع به شرح زیر  می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت  10.03مترمربع-1
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 5.19 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.19 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.19 مترمربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 5.19 مترمربع-5
 کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 9.40 مترمربع-6

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 32.69 مترمربع-7
با توجه به اینکه متراژ خالف از 5 درصد زیربناي پروانه کمتر می باشد بازگشت تراکم -8

.اعطایی ندارد
با توجه به ضوابط جدید دو  باب کسري پارکینگ تجاري دارد(قابل ذکر است  پارکینگ  -9

.واحدهاي مسکونی  تامین شده است)
.تعداد مغازه ها از 1 به 2 واحد افزایش یافته است -10

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -11
طبقات به مساحت مجموعاً 14.52 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2.63  -12
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -13
مساحت 0.2 مترمربع

.سال وقوع تخلف 1395 می باشد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 67/25 درصد و حالیه براساس وضع موجود 72/68 

.درصد می باشد
قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 

.ماده 5 مورخ 1393/05/29 می گردد  نما فعال اجرا شده است
داراي راي کمیسیون ماده 5 (بند 15) مورخ 1393/12/05 به این شرح می باشد:با احداث بنا 
در حد 4 طبقه مسکونی بر روي صرفا یکباب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع با بر 
حداکثر 4 متر (ارتفاع 3/40 متر) و پیلوت به منظور تامین پارکینگ (ارتفاع 2/40 متر) و 4 
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واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال در 60 درصد طول پالك و با تامین پارکینگ بر اساس 
ضوابط پارکینگی جدید (با دسترسی پارکینگ صرفا از طریق معبر 6 متري) و با رعایت سایر 

.ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردید

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 28.31 مترمربع ،تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 
32.69 مترمربع و 2باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 

شماره 2/95/10557  مورخ 1395/12/21 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10630
: مورخه 1396/03/02 بوده وحالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 3.96 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1395) -1
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم به میزان 0.37 مترمربع در هرطبقه و مجموعا 1.48  -2

مترمربع(نسبت به راي)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -3

طبقات به مساحت مجموعاً 14.52 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1395)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2.63  -4

مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1395)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -5

مساحت 0.2 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1395)

//.تقاضاي عدم خالف دارند
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ  115,920,000(یکصد و  پانزده میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/06 2/96/10632 بدوي آزادگان- -
سید 

نژاد-مقدم(ب
--ن دوم)

2-3-10140-23-1-0-0 51

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 159 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی  به مساحت کلی 798.72 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:16.23 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.78 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.55 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.55 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.80 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 0.09 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف و  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 6.77 مترمربع

با توجه به اینکه میزان اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -8
.تبصره 7 نمی شود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.52 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65.56 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ هاي شماره 1 و 7 بصورت تزاحمی مورد تایید می باشد.)

// .درخواست عدم خالف دارد

51

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 396,018,000(سیصد و  نود و  شش میلیون و  هجده هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 67.35  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/02 2/96/10635 بدوي -
الکانی--مان
ي

2-2-10023-68-1-0-0 52

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 128,116,800(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و 
 یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.26  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/02 2/96/10635 بدوي -
الکانی--مان
ي

2-2-10023-68-1-0-0 52

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 122 مورخه 1394/12/12به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 433/11

. مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 63/87 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 16/02 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15/95 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15/95 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15/95 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 3/7 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 3/48 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 76/26 مترمربع (مساحت 3/61 
مترمربع در همکف و مساحت 72/65 مترمربع در طبقات)، به عنوان تخلف ساختمانی 

.(تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم کفسازي 
.مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.رعایت ارتفاع 2/40 متر پیلوت در زمان پایانکار الزامیست
از بابت 63/87 مترمربع اضافه بنا و به مساحت 3/48 مترمربع تبدیل راه پله و آسانسور و به 
مساحت 76/26 مترمربع تخطی از تبصره 7 داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 
2/96/10635 مورخه 1396/03/02 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/10715 مورخه 

.1396/04/10 می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

52

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 38,841,600(سی و  هشت میلیون و  هشتصد و  چهل و  یک 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.78  2
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/05/10 2/96/10636 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه رستگار

2-2-10164-124-1-0-0 53

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 44 مورخ 95/07/11 
... بصورت سه طبقه روي پیلوت با زیربناي 497.55 مترمربع صادر گردیده است

...عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي میباشد
:حلیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا بشرح ذیل میباشد

 افزیش بنا درهمکف  بسطح 0/64 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1-3 هر طبقه بسطح 0/64 مترمربع که جمع سه طبقه بسطح 1.92  -2

 مترمربع
 افزایش در ادامه راه پله به بام بسطح 0/10 مترمربع -3

..مشمول ضوابط نما ومنظر شهري میگردد .. تاگکنون نما سازي اجرا نشده است-4
..رعایت پارکینگ میگردد -5

باتوجه به اینکه افزایش بنا ي صورت گرفته کمتر از حد نصاب 5% زیربناي کل پروانه  -6
..صادره بوده لذا تبصره 7سقف تراکم تعلق نمیگیرد

کاهش سطح راه پله و افزدون به فضاي مفید مسکونی در طبقات 1-3 هر طبقه بمقدار -7
... 1.04 مترمربع که جمعا بسطح 3.12 مترمربع

.مراتب جهت  صدور عدم خالفی و  دستور مقتضی ارسال میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/03در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 37/05 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  62,244,000
(شصت و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 37.05  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 2/96/10638 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه سرچشمه

2-2-10198-35-1-0-0 54

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ  729,187,200(هفتصد و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108.51  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 55 مورخ 1395/08/20 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 558.21 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:108.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.44 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.69 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.69 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.69 مترمربع -4

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -6
.مجموعاً 37.05 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.78 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 74.21 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
// .کسري پارکینگ ندارد

54

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت  آقاي احمد پور محمدي مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و طبقات 
اول  و دوم ؛ ماهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید جمعا بمساحت 20.44 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی 
از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ   95,046,000(نود و  پنج 

میلیون و  چهل و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد 

جریمه 20.44  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 2/96/10639 بدوي بادي اهللا 
-کوي 
سمیع- 
کوچه 
صدرالعلما

2-3-10231-104-1-0-0 55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 81 مورخ 1393/06/02 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 230.26 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 9.18

: مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.06 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.06 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.06 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3.18 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف از بابت عدم رعایت حداکثر 0.35 مساحت پیلوت به  -5

مساحت 5.05 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -6

 همکف و طبقات به مساحت مجموعاً 6.21 مترمربع
مالک قسمتی از کوچه حد شرقی مابین خط پروژه و پروانه صادره  به مساحت 36.37  -7
مترمربع را بدون مجوز شهرداري دیوارکشی نموده و در تصرف دارد.(طول دیوارکشی بدون 

  مجوز 17.86 متر می باشد.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 49.28 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 53.14 درصد می باشد.(به میزان 3.86 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد. تراکم اعطایی ندارد

حالیه اداره ثبت طی نامه پیوست به شماره 109/95/7667 مورخ 1395/05/18 اعالم نموده 
که در زمان تفکیک، مالک قسمتی از حد شمالی و شرقی برابر نامه شهرداري عقب نشینی 
نموده و حالیه قسمتی از حد شرق برابر نقشه ترسیمی در تصرف داردو در این مورد 
درخواست اظهارنظر نموده است که در پاسخ و با توجه به بند (6) مندرجات فوق مالک 
قسمتی از کوچه حد شرقی مابین خط پروژه و پروانه صادره  به مساحت 36.37 مترمربع را 
بدون مجوز شهرداري دیوارکشی نموده و در تصرف دارد که از این مقدار به مساحت 35.62 
مترمربع خارج از حدود مندرج در سند مالکیت می باشد.(الزم به توضیح است مساحت 

55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



35.62 مترمربع مطابق صورتمجلس تفکیکی پیوست به شماره 22154 مورخ 1359/08/29 
قبل از تفکیک جزو سند مالکیت ملک فوق بوده و در محدوده عقب نشینی قرار گرفته بود 
که مالک تا زمان صدور پروانه فوق الذکر محدوده مربوط به عقب نشنیی را در تصرف داشته 

//است.)
*********************************************************

*****************************
حالیه کمیسیون محترم ماده 100 طی تصمیم به شماره 2/96/11180 مورخ 1396/08/20 
پرونده را به شهرداري اعاده داده تا در خصوص عرض کوچه بر اساس طرح تفصیلی و پروانه 
هاي صادره اظهارنظر شود که در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده و مطابق خط پروژه شماره 
566 پیوست(مربوط به طرح تفصیلی زمان صدور پروانه)عرض گذر اصالحی 8 متري بوده و 
سایر پروانه هاي صادره ساختمان هاي موجود در کوچه نیز عرض گذر 8 متري را مالك قرار 

//.داده اند
در خصوص تخلفات مذکور راي بدوي جریمه به مبلغ   5102400000(پنج میلیارد 

ویکصدو دو میلیون وچهارصدهزار) ریال به قوت خود باقی است.
جریمه 185.48  0

 
1100000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 

تراکم در کاربري مربوطه
1396/02/23 2/96/10642 اصالح

ي 
بدوي

-
تختی-چهار 
راه 

سرخبنده-
خ جدید 
االحداث
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در خصوص تخلفات مذکور راي بدوي جریمه به مبلغ   1124277000(یک میلیاردو 
یکصد وبیست وچهار میلیون ودویست وهفتاد وهفت هزار) ریال به قوت خود باقی 

است.

جریمه 340.69  3
 

1100000  , 1389
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي اصالحی با توجه به نامه شهرداري منطقه به شماره    ش 
ر-31618-1396-1396/02/21 مبلغ جریمه از 2/860/000/000 ریال با توجه به اصالح 
گزارش و تعداد 26 عدد کسري پارکینگ به مبلغ  1,430,000,000(یک میلیارد و  

چهارصد و  سی میلیون ) ریال صادر می گردد.ضمنا تحویل تصویر راي اصالحی بدون 
ضمیمه شدن به راي اصلی ممنوع است

جریمه 650  2
 

1100000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 181 مورخه 1388/08/24 
(تجاري-مسکونی) بصورت 7 طبقه روي زیرزمین به انضمام راه پله آسانسور آخر در 20 
واحد مسکونی و 13 واحد تجاري به مساحت کلی 6131.64 مترمربع و گواهی عدم خالف 
شماره 37334 مورخه 1389/06/29 (در مرحله پی کنی) صادر گردیده است.حالیه عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر 
سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 526.17 مترمربع به 
کاهش بنا در طبقه زیرزمین به  -1:شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
اضافه  -3.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 73.03 مترمربع -2.مساحت 64.08 مترمربع
اضافه بنا مسکونی در طبقه دوم به  -4.بنا تجاري در طبقه اول به مساحت 185.48 مترمربع
 -6.اضافه بنا مسکونی در طبقه سوم به مساحت 2.56 مترمربع -5.مساحت 156.87 مترمربع
اضافه بنا مسکونی در طبقه  -7.اضافه بنا مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 2.56 مترمربع
اضافه بنا مسکونی در طبقه ششم به مساحت 18.9  -8.پنجم به مساحت 2.56 مترمربع
اضافه بنا مسکونی در راه پله و آسانسور آخر بصورت احداث انباري به مساحت  -9.مترمربع
افزایش تعداد واحد از 13 واحد تجاري و 20 واحد مسکونی به 32 واحد  -157.24.10 مترمربع
مشمول  -12.داراي 26 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -11.تجاري و 25 واحد مسکونی
در پروانه ساختمانی نوع .تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد
سازه بتنی قید گردیده ولی در نقشه هاي هنگام صدور پروانه و همچنین وضع موجود و 
ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور .ساختمان اجرا شده بصورت فلزي می باشد
با :پروانه راي بند 50 کمسیون ماده 5 مورخه 1387/12/20 به شرح زیر صادر گردیده بود
در هنگام بهره برداري حداقل یک بلوك که به منظور  -1:کلیات طرح موافقت و مقرر گردید
ضوابط سطح اشغال، تراکم  -2.پارکینگ عمومی در نظر گرفته شده است پروانه اخذ نماید
طراحی بدنه و فضاي شهري دو بلوك مذکور بطریق  -3.مجاز پیشنهادي طرح اعالم گردد
در خصوص پارکینگ مورد نیاز بر اساس کاربري با تجاري محاسبه  -4.مناسب ارائه گردد
در خصوص پله و آسانسور رعایت ضوابط و مقررات مبحث سوم مقررات ملی  -5.نماید
همچنین داراي راي بند 6 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخه .ساختمانی رعایت گردد
پیرو بند 51 مصوبه ماده 5 مورخه 1387/12/20 و نیز :1393/07/01 به شرح زیر می باشد
پروانه ساختمانی صادره در تاریخ 1388/08/24، با توجه به اینکه پالك مذکور بر اساس 
طرح ساماندهی محور صیقالن به تختی داراي کاربري اولیه خدماتی (مختلط) بوده است لذا 
با تغییر کاربري پالك فوق و اصالح مصوبه مذکور به صورت تجاري خدماتی با رعایت کلیه 
ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید.(البته در این راي، راي اولیه به اشتباه 51 قید 
ضمنا با توجه به اینکه دیوار محوطه حد شمالی .گردیده و شماره راي صحیح 50 می باشد)
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هنوز اجرا نگردیده در خصوص رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت این حد متعاقبا اظهار نظر 
.می گردد

نظر به اینکه مسکونی بودن ملک برابر مدارك و مستندات موجود در پرونده محرز 
بوده، از طرفی تبدیل بناي مسکونی مذکور به محل تجاري (آرایشگاه) براساس 

گزارش واصله، مسجل و ثابت است با عنایت به اینکه ملک در حوزه استفاده از اراضی 
مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل بناي مسکونی به تجاري مخالف نص صریح 

تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها می باشد، لذا ضمن رد اعتراض مالک، 
دادنامه بدوي از حیث اعاده وضع به حالت سابق تایید می گردد. 

سایر 82.22 1560000  , 1391 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1396/02/23 2/96/10644 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ ، سید 
ابوالقاسم ، 
پارك شهر

2-2-20103-83-1-1-0 57

توضیحات بازدید بنا به درخواست شاکی پرونده شماره 249098  از آپارتمان شاکی بازدید به عمل آمد و ملک 
متشاکی نیز یک واحد آپارتمان در طبقه  همکف به مساحت 46.41 متر مربع قطعه 15 
داراي پروانه و پایانکار به شماره فوق بوده که به آرایشگاه زنانه تبدیل گردیده  و   ، تفکیکی
داراي تابلو تبلیغاتی به مساحت تقریبی 2 متر با ارتفاع تقریبی 0.9 متر است . سال وقوع 
این گزارش به درخواست شاکی و به . داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري است1391

. صورت غیابی و خارج از ملک متشاکی بوده و متعاقباً تکمیل میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 969,948,000(نهصد و  شصت و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و 
 هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 192.45  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10650 بدوي سردرا -
جنگل--بان
ك ملی

2-2-10164-270-1-0-0 58

باتوجه به اعاده تجاري به پیلوت ، مقدار کسري پارکینگ به دو قطعه کاهش می یابد 
که با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 175  1.5
 

3360000  , 1395  کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 52 مورخ 1394/07/12 بصورت دو طبقه روي 
یکباب مغازه مشتمل بر دو واحد مسکونی و بمساحت کلی 454.89 مترمربع صادر گردیده 
است،حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت 
:کارگري) می باشد داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 193.62 مترمربع به شرح زیر  می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت  42.89 مترمربع-1
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 15.53 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 67.60 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 67.60 مترمربع-4

 کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 4.54 مترمربع-5
تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به مساحت 59 مترمربع-6

تبدیل مسکونی به بالکن در طبقه اول به مساحت 49.73 مترمربع-7
.تعداد واحدهاي مسکونی از دو واحد به چهار واحد افزایش یافته است-8

بر اساس ضوابط جدید 6 باب کسري پارکینگ تجاري دارد(پارکینگ مورد نیاز 8 باب بوده -9
 .که عوارض دو باب را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده است)

.در زمان صدور پروانه تراکم اعطایی نداشت-10
.سال وقوع تخلف 1395 می باشد

طبق بند 13 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/3/27  به دلیل قرار گرفتن پالك مذکور 
در معبر 8 متري و نیز کسري تعداد پارکینگ و مساحت باالي تجاري درخواستی و با توجه 
به بافت مسکونی پالکهاي مجاور و در جهت رعایت مسائل ترافیکی معبر مورد نظر با تقاضاي 

.فوق و نیز احداث زیرزمین مخالفت گردید
قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 

.ماده 5 مورخ 1393/05/29 می گردد .نما اجرا شده است
از بابت 7 باب کسري پارکینگ و اضافه بنا به مساحت 192.45 مترمربع و تبدیل مسکونی به 
تجاري به مساحت 116.14 داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/96/10650 مورخ 
1396/02/23 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11467 مورخ 1396/11/1بوده و حالیه داراي مابه 

:التفاوت به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت  0.31 مترمربع(نسبت به راي)-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 2.10 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1395)-2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.31 مترمربع(نسبت به راي)-3
کاهش بنا در طبقه سوم  به مساحت 0.31 مترمربع(نسبت به راي)-4

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به مساحت 9.01 -5
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مترمربع(نسبت به راي)
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 1.60 مترمربع(همزمانساز-سال -6

تخلف 1395)
کاهش یک باب کسري پارکینگ تجاري (نسبت به راي)-7

//.درخواست عدم خالف دارد
***********************************************

توضیح اینکه علت کاهش بنا در بندهاي (1،3،4) تغییر جزیی در مساحت نقشه برداري ارایه 
شده(خطا در مساحت یابی)و در بندهاي (5و7)احداث اتاق تاسیسات در پیلوت بوده که 

//.منجر به کاهش مساحت تجاري گردیده است
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی 
و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ  1,612,800(یک میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  هشتصد) 

ریال صادر می گردد

جریمه 12.  4
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/02/23 2/96/10651 بدوي توشیبا 
-روبروي 
هتل 

پامچال-کو
چه دوم 
بوعلی سینا

2-3-10118-11-1-0-0 59

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 4 در مورد تبدیل یک واحد تجاري به دو واحد تجاري بدون پروانه  
در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل  

,120,000,000(یکصد و  بیست میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 36  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 26 مورخ 1394/05/12 بصورت 4 طبقه بر روي 
یکباب مغازه و 4 واحد مسکونی و بمساحت کلی 655/60 مترمربع صادر گردیده است،حالیه 
با توجه به اینکه ساختمان در مرحله سفت کاري (اتمام آجرچینی و سربندي) می باشد و 
همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و 
اضافه بنا -1:خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 29/40 مترمربع به شرح زیر  می باشد
-3کاهش بنا درطبقه اول به مساحت 0/35 مترمربع-2در همکف به مساحت  1/88مترمربع
اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت -4کاهش بنا  در طبقه دوم به مساحت 0/35 مترمربع
کاهش بنا در راه -6اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 13/76مترمربع-13/765مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به -7 پله به بام به مساحت 2/19 مترمربع
با توجه به اینکه مساحت اضافه بنا کمتر از 5 درصد زیربناي پروانه -8مساحت 16 مترمربع
با توجه به ضوابط جدید پارکینگ دو باب -9.می باشد لذا بازگشت تراکم اعطایی ندارد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 65/34 درصد و حالیه .کسري پارکینگ تجاري دارد
اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت پس از .براساس وضع موجود 66/28 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 29/40 مترمربع ==========.انجام کف سازي مقدور می باشد
،تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به مساحت 15/88 مترمربع و همچنین یکباب کسري 
پارکینگ تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/9523 مورخ 

تبدیل پیلوت به -139/02/21:1 می باشد حالیه داراي خالف ساختمانی به شرح زیر  می باشد
تبدیل یکباب مغازه به دو باب پس از راي صادره  -2(تجاري به مساحت 0/12 مترمربع (1394
(1395)به مساحتهاي 18/11 مترمربع و 17/89 مترمربع (رعایت حداقل ابعاد مغازه می 

قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی (یکباب کسري پارکینگ تجاري (1395-3گردد)
نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/05/29می گردد ولیکن نما 
طبق بند 10 صورتجلسه کمیسیون ماده 5  مورخ 1393/12/5 با احداث .فعال اجرا نشده است
بنا در حد  4 طبقه مسکونی بر روي صرفا یک باب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع به 
ارتفاع  3/4 متر و پیلوت با ارتفاع 2/4 متر با  با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و در 
4 واحد مسکونی  با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و رعایت سایر ضوابط و 
مقررات مصوب موافقت گردید.ضمنأ این مصوبه جایگزین بند یک مصوبه کمیسیون ماده 5 
متقاضی تقاضاي کارشناسی ملک مورد نظر را دارد.****گزارش .مورخ 92/11/5 میگردد
کارشناسی جهت به روز رسانی میباشد..//مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال 

/...میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 
1,387,117,200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  هفده 

هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 238.89  1.75
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/02/23 2/96/10652 بدوي ازادي--بن 
مریم   -ك 
ابوذر

2-3-10063-13-1-0-0 60

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394  کسري پارکینگ

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل  ,792,900,000(هفتصد و  نود و 

 دو میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 26.43  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 305,054,400(سیصد و  پنج میلیون و  
پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 181.58  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 110 مورخه 1393/08/05 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 555/3 
مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد 

.فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 236/93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1394)
اضافه بنا در همکف به مساحت 25/22 مترمربع. (الزم به ذکر است مساحت 2/35  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 .اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42/32 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 55/98 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/10  -3

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 55/98 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/10  -4

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 55/98 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/10  -5

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
.اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 1/45 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 26/43 -7
 مترمربع (عرض معبر 12 متري می باشد)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداقل مساحت انباري زیرشیروانی (5  -8
.مترمربع) به مساحت 4/18 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 4/48 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري -10
قابل ذکر است پارکینگ شماره 3 با انباري شماره 4 در همکف ضمیمه یک واحد مسکونی 

.می باشند
 .پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -11

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 مورخه 1392/09/04 مبنی بر مخالفت با تغییر کاربري به نوار 
.تجاري و مخالفت با احداث زیرزمین می باشد

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
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مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لذا بر این اساس اضافه بنا مازاد بر تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 181/58 مترمربع ( 11/46 مترمربع در 
همکف، 70/26 مترمربع در طبقات و 99/86 مترمربع به صورت یک طبقه مازاد)، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67/8 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81/7 درصد می باشد.(به میزان 13/9 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
از بابت تخلفات صورت گرفته شامل 234/71 مترمربع اضافه بنا، بناي مازاد بر تراکم بابت 
عدم رعایت حداکثر مساحت 5 مترمربع انباري زیرشیروانی به مساحت 4/18 مترمربع، 
تخطی از تبصره 7 به مساحت 181/58 مترمربع، 26/43 مترمربع بناي مازاد بر تراکم از بابت 
تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و یک باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10652 مورخه 1396/02/23 و راي کمیسیون تجدیدنظر 

.به شماره راي 2/96/10962 مورخه 1396/05/31 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 2/22 مترمربع در طبقه همکف (به صورت همزمانساز و به علت خطا  -1
در مساحت یابی)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -2
مساحت 4/48 مترمربع (به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی)

به مساحت 2/35 مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به  -3
حیاط می باشد و تخلف ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا 

محسوب می گردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 1396/02/23 کسري پارکینگ 2/96/10654 تجدید 
نظر

مطهري-کو
چه حسام

2-1-10141-16-1-0-0 61
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 راي بدوي نقض و به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت 
قلع بنا و موقعیت مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان در خصوص  تبدیل پیلوت به مسکونی  راي به جریمه به مبلغ 669,379,200
(ششصد و  شصت و  نه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 99.61  2
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مسکونی 1396/02/23 2/96/10654 تجدید 
نظر

مطهري-کو
چه حسام

2-1-10141-16-1-0-0 61
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 184 مورخه 1393/12/26 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 673/23 مترمربع صادر گردیده 
است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد. براساس پروانه صادره در بافت 

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار  .فرسوده قرار دارد
توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت کلی 1/61 مترمربع نسبت به پروانه صادره به 
کاهش بنا در طبقه  -2.کاهش بنا در همکف به مساحت 0/31 مترمربع -1:شرح زیر می باشد
 -4.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/31 مترمربع -3 .اول به مساحت 0/31 مترمربع
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت  -5.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/31 مترمربع
داراي  -7.کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 0/06 مترمربع -0/31.6 مترمربع
 -8.بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به 1 واحد مسکونی به مساحت 99/61 مترمربع
داراي یک  باب کسري پارکینگ مسکونی با توجه به احداث واحد مسکونی در طبقه همکف. 
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه با توجه به عرض کم ورودي داراي 8 باب کسري 
پارکینگ مسکونی بوده که عوارض آن با توجه به دستورات صادره پرداخت گردیده که 
پروانه مذکور مشمول  -9.درخصوص آن نیاز به تایید واحد محترم درآمد نیز می باشد
در خصوص ارتفاع  .مشمول تبصره 7 نمی گردد.دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد
داراي .آپارتمان احداثی در همکف به علت عدم انجام کف سازي نمی توان اظهار نظر نمود
گواهی عدم خالف به شماره 245668 مورخه 1394/10/15 در مرحله ستون طبقه سوم نیز 
داراي  نامه شماره ص/33/9322089 مورخ 1393/07/10 مدیریت محترم طرح هاي .می باشد
توسعه شهري به این مضمون می باشد: با توجه به بازدید و بررسی به عمل آمده و شکل 
خاص پالك فوق و ساخت و ساز همجوار ضمن اعالم نامناسب بودن جانمایی 

پیشنهادي(شرقی-غربی) مراتب جهت اطالع و اقدام قانونی به منظور بررسی حقوق ارتفاقی 
مالک یا مالکان همجوار مندرج در سند مالکیت با توجه به انجام نوسازي در امالك پیرامون و 
عدم وجود آبچک ارسال می گردد،چنانچه حقوق ارتفاقی در سند مالکیت حذف و اصالح 
شود جانمایی بنا با لحاظ 2 متر حیاط خلوت سرتاسري از سمت شمال مشابه الگوهاي مندرج 
در ردیف اول صفحه 25 ضوابط جانمایی ابالغی با رعایت سایر ضوابط طرح تفصیلی و قانونی 
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر .از این حوزه بالمانع خواهد بود
حالیه متقاضی طی .شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود نیز 60 درصد می باشد
درخواستی با توجه به احداث واحد در طبقه همکف درخواست اقدامات قانونی الزم 

.درخصوص تخلف صورت گرفته را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه به  عدم اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ  639,452,500
(ششصد و  سی و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می 
گردد و در خصوص عقب نشینی اعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید.

جریمه 82.51  2.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 2/96/10655 بدوي -
منظریه--ع
لومی  
پالك:193-

191

2-3-10039-1-1-0-0 62

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی  مشاع و مشترك ششدانگ دو واحد مسکونی بر روي سه 
از .باب مغازه و بالکن به مساحت 170/43 مترمربع قطعه اول  برابر سند مالکیت می باشد
بابت 198/36 مترمربع داراي راي بدوي  کمیسیون ماده صد به شماره 2/92/4216 مورخ 
پس از آراي .1392/11/21 و تجدیدنظر به شماره 2/92/5242 مورخ 1392/12/06 می باشد
صادره از بابت همکف به مساحت 178/14 مترمربع (از این مقدار به مساحت 82/28 مترمربع 
از بابت سه باب مغازه)،طبقه اول به مساحت 137/63 مترمربع (از این مقدار بالکن تجاري به 
مساحت 42/37 مترمربع)،طبقه دوم به مساحت 184/96 مترمربع و طبقه سوم به مساحت 
حالیه با .40/23 مترمربع داراي بالمانع به شماره 2/33/179780 مورخ 1394/01/25 می باشد
توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
کاهش بنا در همکف نسبت به -82/51:1 مترمربع به صورت مسکونی به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه اول نسبت به راي به مساحت 1/93 -2راي به مساحت 1/95 مترمربع
اضافه بنا در طبقه سوم -4.در طبقه دوم هیچ کونه افزایش یا کاهش بنایی ندارد-3مترمربع
به مساحت 82/51 مترمربع (از این مقدار به مساحت 49/47 مترمربع به صورت تراس 
به استناد خط پروژه .سال وقوع 1394 می باشد.کسري پارکینگ ندارد-5.مسقف می باشد)
شماره 728 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2/5 مترمربع از اعیان در هرطبقه می 

حالیه متقاضی طی درخواست پیوست تقاضاي تعیین موقعیت مکانی .باشد
داراي نامه از دبیرخانه کمیسیون ماده صد به شماره 182465 مورخ ***********.دارد
1395/09/07 با این مضمون می باشد: با توجه به عکس هاي موجود پرونده در خصوص 
قابل ذکر است بر اساس بازدید .کاربري و نحوه استفاده ملک به صراحت اعالم نظر گردد
مورخه 1395/12/17 از ملک مورد نظر طبقه دوم و سوم که به صورت کافی شاپ بوده جمع 
.آوري و تخلیه و حالیه به صورت مسکونی اعاده گردید(تصاویر به پیوست می باشد)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل  ,,60,000(شصت هزار ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 23.36  0
 

59000  , 1352 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/20 2/96/10656 بدوي دکتر -
حشمت-مغا
زه حلب 
-سازي

2-2-20106-224-1-0-0 63

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان پالك شماره 883/6 برابر 
اجاره نامه ارایه شده به شماره 203228 مورخ 1352/09/19 (فاقد مساحت و طول حدود 
اربعه-توضیحاً در اجاره نامه مذکور از مغازه مورد بحث بعنوان جدیداالحداث نام برده شده 
است.) به مساحت 16.09 متر مربع و داراي بالکن به مساحت 7.27 مترمربع (برابر کروکی 
نقشه برداري ارایه شده)می باشد.نوع فعالیت روغن کشی دانه هاي گیاهی وداراي تابلو 

.تبلیغاتی به مساحت 2 مترمربع و به ارتفاع 0.6 متر می باشد
.مغازه فوق با مصالح آجري و داراي قدمت 42 سال می باشد
.از بابت مغازه و بالکن فوق هیچگونه بالمانعی ارایه نگردید

حالیه و طی درخواست پیوست تقاضاي حفاري فاضالب به طول 9 متر آسفالت و 1
.مترموزاییک شخصی (با قدمت باالي 4 سال)را دارد

با استناد به خط پروژه شماره 670پیوست به مساحت تقریبی 7.20 مترمربع از مغازه در 
//.تعریض خیابان 16 متري حد غربی قرار دارد

*******************************
با توجه به ارایه کپی اجاره نامه سال 1361 و جهت تکمیل گزارش نیاز به ارایه اصل اجاره نامه 

//.مذکور می باشد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي  عینا تایید میگردد .

سایر 1272.26 3560000  , 1356
 , 1393

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/20 2/96/10660 تجدید 
نظر

حاجی -
آباد-انقالب

-

2-1-10148-93-1-0-0 64

توضیحات بازدید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها:بناي 
احداثی مشارالیه را به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و شهرسازي و به علت عدم حضور 
و پیگیري و داشتن شاکی ، راي به تخریب بناي بدون مجوز صادر و اعالم مینمایند.

سایر 55 420000  , 1391 احداث بارانداز در حیاط 1396/03/23 2/96/10662 بدوي امام --
خمینی-بن 
بست ابن 
سینا و 
طلوع

2-2-20120-20-1-10-0 65

توضیحات بازدید احتراما برابر نامه شماره  ش ر- 213125مورخ95/10/18 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل  
آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي پالك فوق با توجه به سوابق 
موجود در شهرداري بصورت یکدستگاه آپارتمان که بصورت دفتر توزیع روزنامه استفاده 
میگردد داراي بالمانع بشماره 2/33/87829-90/12/22 میباشد حالیه بر خالف مجوز  در 
قسمت محوطه  در حد شمال  با نصب درب آهنی  مسدود و مبادرت به احداث بارانداز 
بصورت غرفه نگهداري روزنامه همشهري  با سازه سبک اقدام گردیده  موارد تخلف به شرح 
در احداث بار انداز بسطح تقریبی 55 متر مربع ( سال وقوع تخلف 1391) -1: زیر میباشد
الزم بذکر است :    در خصوص عقب نشینی متعاقبابرابر درخواستهاي بعدي اعالم میگردد
خصوص متراژ دقیق  پس از ارائه   کروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی 

از سوي مالک   متعاقبا اعالم میگرد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 
883,220,000(هشتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 271.76  2.5
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 2/96/10664 بدوي نقره -
دشت-جنب 
مسجد 
حبیب 
-زاده

2-2-10164-89-1-0-0 66

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ 602,628,000(ششصد و  دو میلیون و  ششصد 

و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 154.52  3
 

1300000  , 1389 طبقه مازاد بر تراکم

درخصوص عدم رعایت مقررات ایمنی مبحث حریق ، بدیهی است شهرداري به تکلیف 
قانونی خود در هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر 1300000 تبدیل غیرمسکونی به سایر 
کاربري ها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده در خصوص توسعه بالکن تجاري وتبدیل پیلوت به  واحد 
تجاري باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را در خصوص احداث 
بالکن تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  60,372,000(شصت 
میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید

جریمه 11.61  4
 

1300000  , 1389 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/03/20 2/96/10664 بدوي نقره -
دشت-جنب 
مسجد 
حبیب 
-زاده

2-2-10164-89-1-0-0 66

درخصوص 92.59مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر 

می گردد.

سایر 92.59 1300000  , 1389 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 31 مورخه 1389/02/30 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت و مغازه به انضمام انباري زیر شیروانی در 4 واحد مسکونی و 1واحد تجاري و به 
مساحت کلی 710.66 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 426.28 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.99 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 58.35 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40.8 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 43.56 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 42.47 مترمربع -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 42.59 مترمربع -6

اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد (طبقه ششم)  به مساحت 154.52 مترمربع که از این  -7
مقدار به مساحت 38.92  مترمربع بصورت تراس روباز و به مساحت 9.37 مترمربع به صورت 

.کنسول غیر مجاز به طرف خیابان 16 متري حد شمالی می باشد
.عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 76.30 مترمربع -8

.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.04 مترمربع-9
.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل بالکن تجاري به مساحت 11.57 مترمربع-10

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 92.59 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -11
.مسکونی از 4 واحد به 6 واحد

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -12
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -13

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -14
همچنین با توجه به دارا بودن طبقه مازاد و عدم اجرا راه پله فرار و ایستگاه مشترك نیاز به 

.استعالم از سازمان مربوطه می باشد
ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند 2 کمسیون ماده 

.5 مورخه 1388/04/21 با رعایت سطح اشغال مجاز موافقت گردیده بود
همچنین الزم به توضیح است که قطعه زمینی به عرض نیم متر در حد شرقی پالك فوق 
.الذکر قرار دارد که تملک آن نامشخص بوده و به پالك فوق الذکر ارتباط ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 71.89مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  120,775,200
(یکصد و  بیست میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 71.89  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 2/96/10665 بدوي -
پیرسرا--
ك طلوع

2-2-10009-240-1-0-0 67

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ  346,281,600(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  
هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید..

جریمه 51.53  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 125 مورخ 1394/12/16 بصورت 4/5  طبقه در 
6 واحد مسکونی و بمساحت کلی 705/07 مترمربع صادر گردیده و همچنین داراي گواهی 
.عدم خالف به شماره 260109 مورخ 1395/05/11 و به مساحت 705.07 مترمربع می باشد
حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 43.34 مترمربع برخالف مدلول پروانه به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.86 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.87 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.87 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 23.87 مترمربع(از این مقدار به مساحت 19  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.65 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف و طبقات  -7

به مساحت 8.19 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -8

.مجموعاً 71.89 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 61.85 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
کسري پارکینگ ندارد.(توضیحاً مجاز به استفاده از دو عدد درب 3 متري بوده که مطابق 
نقشه هاي ارایه شده دو عدد درب 2.5 و 3.5 متري جانمایی نموده است.ضمناً در زمان 

پروانه و حال فاقد پارکینگ حاشیه اي می باشد.)
.سال تخلف 1395 می باشد
//.تقاضاي عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم ملیحه عبد الهی ( اوقاف) موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 حسب گزارش جدید شهرداري ؛ به شماره ش ر 34202 مورخ 96.2.25 مبنی 
بر اینکه تخلف جدید ي از سوي مالک صورت نگرفته و ملک فوق داراي بالمانع صنفی 
از شهرداري می باشد داشته مع الوصف قابلیت طرح در کمیسیون را نداشته نظر و 

کان لم یکن تلقی می گردد.

سایر 56 55000  , 1350
 , 1395

احداث مغازه بدون مجوز 1396/03/02 2/96/10675 فرم 
قرار

حاجی -
آباد-انقالب
-جنب خ 
 سپهدار

2-1-10148-131-1-0-0 68

توضیحات بازدید احترامابرابر نامه شماره  ش ر 215929-95/10/22 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده 
بر روي پالك فوق  به مالکیت اداره اوقاف و مدارك ارائه شده  توسط سرقفلدار داراي سند 
اجاره  بشماره 215913-90/8/3 بصورت  دوباب دکان  از پالك 3472 میباشد در محل 
بصورت یکباب دکان در دو دهنه برابر نقشه برداري ارائه شده  بسطح 28 متر مربع بالمانع 
حالیه سرقفلدار . صنفی  از شهرداري  بشماره 3/33/2530-86/8/13 دریافت نموده است
بدون مجوز از شهرداري مبادرت  به تعمیرات جزئی شامل گچ کاري و نصب درب کنترلی  
برابر  خط پروژه شماره 1638  از سمت کوچه 6 متري بسطح تقریبی  اقدام نموده است

 13/41 متر مربع  داراي عقب نشینی میباشد
در خصوص عدم رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی شهرداري موظف است برابر 

ضوابط و مقررات خویش عمل نماید
سایر  0

 
3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 

ساختمان
1396/04/03 2/96/10679 بدوي -

منظریه-بلوا
ر آزادي 
نبش خیابان 
ولیعصر-6 
متري

2-3-10056-16-1-0-0 69

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی ( مجموعاً یک واحد تجاري ) واقع درحوزه 

استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی و اداري و با توجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با 
اعمال ضریب  4 برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ  4715558400(چهار 

میلیارد و  هفتصد و  پانزده میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد

جریمه 350.86  4
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  1,008,000,000(یک میلیارد و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 150  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 199مورخه 1388/07/15 و تمدید 
پروانه به شماره 73627 مورخه 1391/12/28به صورت 3 طبقه تجاري بر روي مغازه به 
انضمام بالکن در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 493/9 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 

.ساختمان در مرحله اسکلت و سربندي می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 350/86 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1394)
.اضافه بنا در همکف به مساحت 34/5 مترمربع -1

.کاهش بنا به صورت عدم اجراي بالکن موجود در پروانه به مساحت 44/8 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48/42 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 14/3  -2

مترمربع به صورت اضافه بنا کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 48/95 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 14/83  -3

مترمربع به صورت اضافه بنا کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 48/95 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 14/83  -4

مترمربع به صورت اضافه بنا کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 159/05 مترمربع.(از  -5
این مقدار به مساحت 23/33 مترمربع به صورت احداث کنسول رو به شارع می باشد)

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 10/99 مترمربع -6
داراي 6 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد (با توجه به وضع موجود نیاز به 14 باب  -7
پارکینگ تجاري بوده که با توجه به پروانه صادره 8 باب کسري پارکینگ پرداخت گردیده 
که در صورت صالحدید نیاز به تایید واحد محترم درآمد پیش از ارسال به کمیسیون ماده 

صد می باشد)
داراي نظریه کمیسیون ماده 5 برابر بند 30 مورخه 1385/12/09 با تغییر کاربري از مسکونی 
به تجاري متمرکز به دلیل واقع شدن در بر گذر 16 و 35 متري، در صورت رعایت سطح 
اشغال مجاز مطابق با کاربري تجاري متمرکز طرح تفصیلی و با افزایش تراکم در حد 4 طبقه 
مجموعا یک واحد تجاري موافقت گردید و با احداث بالکن مطابق ضوابط طرح تفصیلی 

.بالمانع است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

قابل ذکر است با توجه به عدم اجراي دیوارچینی خارجی، عقب نشینی متعاقبا در زمان 
.پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74/71 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 100 درصد می باشد.(به میزان 25/29 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
حالیه با توجه نامه شماره 1395-254829 مورخه 1395/12/11 کمیسیون محترم ماده صد، 

.کنسول هر طبقه از اضافه بناي مازاد بر تراکم تفکیک گردید
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 548,900(پانصد و  چهل و  هشت هزار و  

نهصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 19.96  0.5
 

55000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 2/96/10684 بدوي ولیعصر-بن 
بست 
فروردین

2-3-10075-7-1-0-0 70

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرا صریح مالک در الیحه 
دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
با توجه به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، ضرورت قلع آن 

بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
293,755(دویست و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه و  پنج) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 53.41  0.1
 

55000  , 1355 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب خانه 
ویالئی با سرویس بهداشتی جداساز در حیاط بصورت  نسقی  بوده که از بابت اعیان هیچ 
مساحت عرصه و اعیانات اعالم شده به استناد .گونه بالمانعی به شهرداري ارائه  نشده است
نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی بوده که ممهور به مهر مهندس نقشه بردار مهندس 
از حسین یگانه به شماره نظام مهندسی 11/600/00029 میباشد( نقشه بپیوست میباشد)
مساحت اعیان اعالم شده (71/61 متر مربع بصورت خانه و 1/76 متر مربع بصورت سرویس 
بهداشتی جداساز در حیاط )(مجموعا به مساحت 73/37 متر مربع)  که بصورت خالف 
ساخت و بدون مجوز شهرداري صورت گرفته به مساحت 19/96متر مربع خارج تراکم و به 
مساحت 53/41 متر مربع داخل تراکم میباشد. (خانه با مصالح بنایی ساخته شده و قدمت بنا 

حدودا 40 سال -1355
( 

*********************************************************
*********************************************************
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره  ش-ر 1395-265561 **********
مورخ 1395/12/23 که بپیوست بوده در خصوص متراژ تخلف صورت گرفته و مغایرت متراژ  
، طی بررسی بعمل امده با توجه به نقشه ارائه داده شده از طرف متقاضی متراژها ي اعالم 
اظهار نظر در مورد عقب نشینی با توجه به نسقی بودن ملک  متعاقبا  .شده صحیح  میباشد
پس از ارئه سند مالکیت از طرف متقاضی اعالم میگردد. مراتب جهت استحضارو  صدور 

 .دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
31,220,850(سی و  یک میلیون و  دویست و  بیست هزار و  هشتصد و  پنجاه) ریال 

تایید می نماید 

جریمه 39.67  1
 

2100000  , 1350
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 2/96/10685 تجدید 
نظر

-
ناصریه-مید
ان 

مصلی-محم
د 

نژاد-اسالم
ي اول
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص متراژ بناي داخل تراکم در گزارش کارشناس، باتوجه به اقدام مالک 
(تخریب سرویس بهداشتی و قسمتی از دیوار مسکونی جهت تامین پارکینگ) متراژ 
بناي داخل تراکم نسبت به راي بدوي 14.21 مترمربع افزایش داشته که با توجه به 

محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي بدون مجوز، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با اصالح متراژ از 76.23 مترمربع به 90.44 
مترمربع  با جریمه به مبلغ 10,879,885(ده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  نه هزار و  

هشتصد و  هشتاد و  پنج) ریال، تایید می گردد.

جریمه 90.44  0.1
 

55000  , 1350
 , 1394

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 2/96/10685 تجدید 
نظر

-
ناصریه-مید
ان 

مصلی-محم
د 

نژاد-اسالم
ي اول
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توضیحات بازدید احترامابرابر نامه شماره ش ر 211258-95/10/15 کمیسیون محترم ماده صد طی بازدید 
بعمل آمده بهمراه مالک بر روي پالك فوق بصورت یکباب ساختمان دوبلکسی برابر مدارك 
ارائه شده توسط مالک داراي خط عادي ( نسقی )و  نقشه برداري ارائه شده  با مهر و امضاء 
مهندس نقشه بردار مساحت عرصه بسطح 79/34 متر مربع  میباشد الزم بذکر است : مکان 
صدرالذکر قبال بصورت ویالئی بوده از این بابت بالمانعی ارائه نگردید برابر فیش برق منضمه  
قدمت سال1350 میباشد  مالک بدون مجوز مبادرت تعمیرات داخلی و توسعه بنا شامل 
پارکینگ مسقف  واحداث  نیم طبقه و تراس روباز اقدام نموده  موارد تخلف به شرح زیر 
بناي داخل تراکم آن بسطح 90.44متر مربع ( از این مقدار 39/67 متر مربع با قدمت -1: است
سال 1350 مابقی با قدمت سال 1394)و بناي خارج از تراکم آن بسطح 39/67 متر مربع ( که 
داراي  -2از این مقدار 25/47 با قدمت سال 1350 ومابقی با قدمت سال 1394میباشد )
از بابت تخلفات موارد  فوق داراي راي شماره  یکباب کسري پارکینگ مسکونی میباشد
2/95/10070-95/9/7 کمیسیون بدوي میباشد با توجه به بازدید بعمل آمده مالک با تخریب 
سرویس بهداشتی و قسمتی از دیوار مسکونی جهت تامین پارکینگ اقدام ورعایت پارکینگ 
با توجه به خط پروژه شماره 2706 داراي عقب نشینی  بسطح تقریبی 30/26 متر . میگردد

مربع در سمت کوچه هاي 8متري و 6 متري میباشد
 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 162,909,600(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  
نهصد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.97  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 2/96/10686 بدوي باقر -
آباد-فرقان 
بین-کاظم 
نژاد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 610,293,600(ششصد و  ده میلیون و  دویست و  نود و  سه 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 121.09  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 2/96/10686 بدوي باقر -
آباد-فرقان 
بین-کاظم 
نژاد
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 38 مورخ 1395/06/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 563.92 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:105.85 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.17 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.17 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.17 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 21.17 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 21.17 مترمربع -5
کاهش بنا از بابت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 11.67 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -7
مساحت 4.96 مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم در طبقات به  -8
 مساحت  96.97 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.37 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 71.61 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 105.85 مترمربع،بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 
96.97 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 15.24 مترمربع داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10686 مورخ 1396/06/16 و راي کمیسیون تجدید نظر 

.به شماره 2/96/10741 مورخه 1396/04/27 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت (کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید) در  -1
طبقات به مساحت 10.28 مترمربع (همزمانساز-نسبت به راي)

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به حضور مدیریت محترم منطقه دو در جلسه کمیسیون ،لذا مقرر گردید 
آخرین وضعیت بهنگام ملک مورد نظر به کمیسیون طی گزارشی توسط شهرداري 

ارائه گردد.

تعطیل محل 
تخلف

173.04  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/03/09 2/96/10687 فرم 
قرار

چهارراه -
میکائیل 
جنب بانک 
مسکن-روب
روي 
راهنمائی 
دین 
-ودانش
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه  ساختمانی به شماره 58 مورخه 
1394/07/26 به صورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد 

مسکونی  به مساحت کلی 593/35 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله 
.نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 204/97 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 35/05 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42/48 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 42/48 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 42/48 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 42/48 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 11/17 مترمربع -6

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده  است -7
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 130/99 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم کفسازي 
.مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت اضافه بنا به مساحت 212/72 مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 130/99 
مترمربع و تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 73/04 مترمربع و چهار باب کسري پارکینگ 
تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/9126 و راي تجدیدنظر به شماره 
2/94/9338 مورخه 1394/12/15 و راي بدوي به شماره 2/95/10270 مورخه 1395/09/17 و 
راي تجدید نظر به شماره 2/95/10475 مورخه 1395/12/14 مبنی بر جریمه و درخصوص 
احداث تجاري و کسري پارکینگ تجاري نیز برابر آرا صادره و همچنین راي بدوي به شماره 
2/96/11181 مورخه 1396/08/20 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/11251 مورخه 

.1396/10/05 داراي راي تخریب و اعاده به وضع سابق می باشد

73

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در وضع موجود طی بازدید به عمل آمده واحد تجاري مزبور تخریب گردیده و عمال کسري 
پارکینگ تجاري منتفی می باشد که در این خصوص صورتجلسه مربوطه نیز ضمیمه می 

.باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت کاهش بنا به مساحت 7/75 مترمربع نسبت به راي می 
باشد ( 1/55 مترمربع از مساحت مذکور  مربوط به کاهش بنا در پیلوت می باشد)

الزم به توضیح است در وضع موجود فضاهاي ایجاد شده جهت استفاده به صورت کاربري 
مسکونی توسط پنل هاي از جنس کناف اجرا گردیده و دیوارچینی به صورت بنایی صورت 
نگرفته است. همچنین سقف شیروانی تا این مرحله اجرا نگردیده که اجراي آن الزامی می 

.باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1349) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 2/347 مورخ 95/10/28 به مبلغ 1/305/000/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقیمانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 

خصوص مساحت 50 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین 
شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 261000000(دویست و  شصت و  یک میلیون )  

ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد .

جریمه 50  0
 

59000  , 1349 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/09 2/96/10688 بدوي پل -
عراق-دباغی
ان-عضدي

2-3-10097-32-1-0-0 74

توضیحات بازدید احترامابرابر دستور شماره ش ر-639-96/1/6 طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق 
بصورت یکباب مغازه دو دهنه  قدیمی برابر نقشه برداري  خط پروژه   بسطح  (  50/56 ) متر 
مربع   مدارك ارائه  شده از سوي وراث بصورت فروشنامچه عادي بوده  بالمانعی در خصوص 
مکان صدرالذکر  ارائه نشده با توجه به سوابق در پرونده نوسازي قدمت ملک تقریبی سال ( 
برابر خط پروژه شماره  (   715  )تقریبی بسطح 49.56متر مربع در خیابان .1349 ) میباشد
همجوار فضاي سبز حریم رودخانه و بسطح تقریبی 1 متر مربع  فضاي سبز همجوار حریم 
حالیه با توجه به بازدید مجدد وبسته بودن درب مغازه ه و پوشش محل  رودخانه  قرار دارد
ورودي امکان ورود به ملک  مقدور نبوده الزم بذکر است در اینخصوص کارشناسی 

. دادگستري بشماره 2-347 مورخ 95/10/28 انجام گردیده است
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/07/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 62.47 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 104,949,600
(یکصد و  چهار میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 62.47  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 2/96/10692 بدوي بلوار امام -
خمینی-پاس
تور-علیزاد
ه

2-3-10119-11-1-0-0 75

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 898,279,200(هشتصد و  نود و  هشت میلیون و  دویست و  
هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 178.23  1.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 2/96/10692 بدوي بلوار امام -
خمینی-پاس
تور-علیزاد
ه

2-3-10119-11-1-0-0 75

در خصوص78.08متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد ان اظهارنظر 

می گردد.

جریمه 78.08  0
 

3360000  , 1395
 , 1396

افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 62 مورخ 95/09/16 
بصورت چهار طبقه روي پیلوت وزیرشیروانی با زیربناي 801.18 مترمربع صادر گردیده است 
.عملیات ساختمانی درمرحله اجراي اسکلت و تاکنون سقف شیروانی اجرا نشده 

است....حلیه براساس نقشه برداري و معماري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا بر 
:خالف مدلول پروانه وخارج طول 60% بشرح ذیل نموده است

 افزایش بنا درهمکف بسطح 25.47 مترمربع-1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 37.47 مترمربع که جمعا بسطح 149.88  -2

.. مترمربع
مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري می  -3

.باشد
رعایت  تعداد پارکینگ میگردد. ودر خصوص خروجی پارکینگ پس از اجراي نصب درب -4

..ها قابل به بررسی خواهد بود
درهنگام صدور پروانه بمقدار 62.47 مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته -5

..است..جمع کل افزایش بنا بمقدار 175.35 مترمربع میباشد
..ارتفاع پیلوت رعایت گردیده است-6

تاکنون انباري در زیرشیروانی اجرا نگردیده است وافزایش بناي ان پس از اجرا قابل به -7
...بررسی خواهد بود

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد که زیربناي تخلف  مربوطه بسطح -8
. 78.08 مترمربع .(بکسر افزایش بنا درطبقات  3 و4 و کاهش سطح راه پله )

کاهش سطح راه پله و افزودن ان به فضاي داخلی ساختمان در طبقات هرکدام بسطح -9
..0/72 مترمربع که جمعا بسطح 2.88 مترمربع میباشد

مراتب جهت صدور عدم خالفی و شروع عملیات ساختمانی و دستور مقتضی ارسال  
.میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت خانم طاهره مقدسی مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در زیر زمین همکف و طبقات اول تا 
پنجم جمعا بمساحت  285.61  مترمربع و  نیزاحداث یک طبقه مازاد واقع در طبقه 
ششم به متراژ 190.47 متر مربع که از این مقدار 16.83 مترمربع بصورت کنسول غیر 
مجاز به سمت معبر می باشد ؛ با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه به ارائه گواهی 
استحکام بنا از سوي مهندس ناظر ساختمان مورد تائید سازمان نظام مهندسی و نیز 
مرقومه اداره کل میراث فرهنگی تحت شماره 17495 مورخ 95.12.15 مبنی بر اینکه 
ملک موصوف خارج از محدوده میراث فرهنگی می باشد ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ  285.61  متر مربع  به مبلغ  

2,399,443,200(دو میلیارد و  سیصد و  نود و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل و  سه 
هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 476.08  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 2/96/10693 بدوي دکتر -
--حشمت

2-2-20105-55-1-0-0 76

و در خصوص احداث یک طبقه مازاد به متراژ 190.47  مترمربع ، مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  1,599,948,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  نه میلیون و  نهصد و 
 چهل و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 190.47  2.5
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی اصالحی به شماره  41 مورخ 
1392/05/27 که بصورت 4 طبقه روي مغازه به همراه بالکن و زیرزمین در 3واحد تجاري و 4
واحد مسکونی و با زیربناي کلی 908.60 متر مربع صادر گردیده که حالیه  با توجه به عملیات 
ساختمانی مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده و مقایسه آن با پروانه ساختمانی داراي اضافه بناي خارج از تراکم و طول 
اضافه بنا در زیرزمین   -60:1 % بمساحت کلی 664.41 مترمربع و به شرح زیر می باشد
اضافه  -3. اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت 46.90 مترمربع -2.بمساحت 78.77 مترمربع
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 56.51  -4 . بنا در طبقه  اول بمساحت 118.11 مترمربع
اضافه بنا در طبقه چهارم  -6. اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 56.51 مترمربع -5. مترمربع
اضافه  -8. اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 56.51 مترمربع -7. بمساحت 56.51 مترمربع
بنا در طبقه ششم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 193.31 مترمربع(از این مقدار 
اضافه  -9به مساحت 13.84 مترمربع بصورت کنسول به سمت معبر در حد شرقی می باشد.)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل  -10.بنا در انباري زیرشیروانی به مساحت 1.28  مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت  -11پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 74.21 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم  -12تبدیل پارکینگ به مسکونی در طبقه اول به مساحت 41.90 مترمربع
بناي  -13از بابت احداث انباري اختصاصی زیر راه پله در زیرزمین به مساحت 4.54 مترمربع
مازاد بر تراکم از بابت احداث  انباري اختصاصی زیر رمپ در زیرزمین به مساحت 7.37 
داراي 7 باب کسري پارکینگ مسکونی و 2 باب کسري پارکینگ تجاري می  -14مترمربع
تعداد واحدهاي تجاري از 3 به 2واحد کاهش و   -16.مشمول تبصره 7 نمی گردد -15.باشد
تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 18 واحد افزایش یافته است لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از 
بابت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات به مساحت مجموعاً 209.84 مترمربع می 
معماري داخلی واحدهاي مسکونی فاقد حمام و  -.ایستگاه مشترك اجرا نشده است -.باشد
داراي راي .داراي آبدارخانه و فرمت آن تجاري بوده و بایستی تا زمان پایان کار اصالح گردد
کمسیون ماده 5 طبق بند 21 مورخ 91/10/18بدین شرح می باشد:  پیرو بند 5 مصوبه 
کمسیون ماده 5 مورخ 91/07/30 با توجه به موقعیت محل و ترافیک معبر  مذکور با تغییر 
کاربري به نوار تجاري مخالفت گردید و با توجه به نامه شماره 912/142/50/35 مورخ 
91/07/15 سرپرست معاونت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان 
گیالن مبنی بر بالمانع بودن احداث بنا در پالك مذکور با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی 
بر روي 3 باب مغازه ( هرکدام به مساحت 20 مترمربع) و بالکن مغازه در حد 1/3 ( با استفاده 
غیر کارگاهی و غیر صنعتی ) و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و با 
همچنین داراي نامه ". تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر مقررات و ضوابط موافقت گردید
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معاونت معماري و شهرسازي بشماره ب/  9213204 /ص  مورخ 92/02/10 بدین شرح می 
باشد:  با لحاظ الزامات بند 21 مورخ 91/10/18 کمسیون ماده 5 نظر به اصالح نقشه جدید 
ارائه شده با رعایت 3 باب مغازه هر مغازه حداکثر به مساحت 20 مترمربع و با لحاظ کنسول 
در نقشه اول ارسالی از سوي آن شهرداري منطقه به کمسیون ماده 5 و رعایت 2 باب 

پارکینگ در زیرزمین حدکثر در سطح اشغال بنا در طول 60% و دو باب پارکینگ در همکف و 
یکباب پارکینگ در نیم طبقه اول با دسترسی توسط باالبر خودرو مشروط به رعایت نکات 
ایمنی مطابق با استاندارد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و در مجموع 5 پارکینگ با 
لحاظ سایر ضوابط طرح تفضیلی و ضوابط قانونی صدور پروانه با دریافت حق و حقوق 

حالیه کمیسیون ماده 100 طی نامه شماره ش ر-74232-1393 ".شهرداري امکان پذیر است
مورخ 1393/12/11 اعالم داشته  با عنایت به احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه 

ساختمانی و مصوبه کمیسیون ماده 5 و نظر اداره میراث فرهنگی مبنی بر اینکه مالک حق 
احداث بیش از 4 طبقه را نداشته ، می بایست بالمانع بودن احداث طبقه پنجم از اداره میراث 
مغازه قطعه  -:الزم به ذکر است وضع موجود بدین شرح می باشد".فرهنگی استعالم گردد
مغازه قطعه دو  -یک داراي فعالیت شغلی بازي هاي رایانه اي و داراي تابلو به ابعاد استاندارد
 -داراي فعالیت شغلی نوشت افزار و اسباب بازي فروشی و داراي تابلو به ابعاد استاندارد
آپارتمان قطعه (3) در طبقه اول توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان دفتر وکالت 
آپارتمان قطعه (6) و(7)در طبقه دوم توسط مستاجر بعنوان مطب  -.استفاده می شود

آپارتمان قطعه (9) در طبقه سوم توسط  - پزشکی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)
مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان مرکز فیزیوتراپی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد 
آپارتمان قطعه (14)در طبقه چهارم توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري  - استاندارد)
 - بعنوان موسسه حسابداري و خدمات مالی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)
آپارتمان قطعه (15)در طبقه پنجم توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان موسسه 
آپارتمان قطعه (16)در طبقه پنجم  - حسابداري استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)
توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان موسسه حسابداري استفاده می شود.(تابلو به 
آپارتمان قطعه (19)در طبقه ششم توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري  - ابعاد استاندارد)

// بعنوان دفترمهندسی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  
60,720,000(شصت میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید

جریمه 4.6  4
 

3300000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/23 2/96/10694 بدوي حافظ-کوچ
ه یونس 
پورمحمدي

2-2-20110-19-1-2-0 77
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتارما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت عرصه و اعیان 
.یک باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 45535 مورخ 1384/08/01 بوده که در 
صورت مجلس تفکیکی داراي بلمانع از شهرداري به شماره 2/33/23268 مورخ 1384/7/06

. میباشد
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت بالکن هیچ گونه بلمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده 
است.(بالکن با پایه فلزي  کف  بصورت طاق ضربی با اجر اجرا شده است)(سال وقوع تخلف 

1395 ه-ش)
.مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبیلغاتی میباشد

به استناد خط پروژه شماره 732 کل ساختمان به مساحت تقریبی 19.10 متر مربع ( به 
مساحت تقریبی 15.82 متر مربع از اعیان در هر طبقه و به مساحت تقریبی 3.28 متر مربع 

. از عرصه ) در مسیر تعریض قرار دارد
 .مراتب جهت استحضا ر و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

77

در خصوص اعتراض آقاي صادق ابراهیمی  نسبت به راي شماره  2.95.10361مورخ 
95.12.4   صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه و نیز حضور مالک در جلسه کمیسیون؛ با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش 

معامالتی 2به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به مفاد بند 1 راي بدوي به مساحت  139.9  
مترمربع به مبلغ     634,168,800(ششصد و  سی و  چهار میلیون و  یکصد و  شصت و 
 هشت هزار و  هشتصد)   ریال محکوم و اعالم می دارد  اما در خصوص بند  2 مفاد 

راي بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده , عیناً تایید و استوار می گردد

جریمه 205.95  0.5
 1.5 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 2/96/10703 تجدید 
نظر

عطا -
آفرین-کوچ
ه دهم

2-2-10048-144-1-0-0 78
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 135 مورخه 1394/12/25 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 397.01 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی  123.04 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.47 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.28 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.28 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.28 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 19.73 مترمربع -5

داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 16.88 مترمربع  -6
 .بابت تغییر جانمایی

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -9
:ضمنا 3 نکته زیر نیز الزم به ذکر است

****
در زمان صدور پروانه در نقشه هاي پیشنهادي آسانسور موجود نبوده ولی هم اکنون اجرا 

.گردیده است
کمترین فاصله بنا در قسمت جنوب غربی با پالك مجاور 1.06 متر است که در این خصوص 

.الزم به ذکر است در این حد بازشو موجود نمی باشد
عرض درب پارکینگ در زمان صدور پروانه با توجه به عقب سازي 4 متر بوده و هم اکنون نیز 
با توجه به برساز نمودن ملک که در این حالت مجاوز به نصب دو درب 3 متریست در نقشه 
.هاي اجرایی یک درب 4 متري جهت دسترسی خودرو پیش بینی گردیده است

***
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به دبیر 
خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا به 
مساحت 66.03 مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می 
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.گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

اما در خصوص بند هاي 2و3 مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید 

جریمه 99.29  0
 0.5 
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/03/23 2/96/10705 تجدید 
نظر

-
الکانی-کوچ
ه امین 
اصغري 
-روبروي 
بیبی 
زینب-اول 
کوچه چیتی

2-2-10018-134-1-0-0 79

در خصوص اعتراض آقاي سید علی خدمت بین دانا نسبت به راي شماره  2.96.10581 
مورخ 96.2.23 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض؛    با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و 
تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5  برابر ارزش آن نسبت بهمفاد 
بند 1 راي بدوي به مساحت 302.22 به مبلغ  1,523,188,800(یک میلیارد و  پانصد و  
بیست و  سه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال محکوم و 

اعالم می دارد  .

جریمه 302.22  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 230 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 947.61 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:297.58 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 48.93 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 58.34 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 58.34 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 58.34 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 64.47 مترمربع(از این مقدار به مساحت 6.13  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت 9.16 مترمربع -6
تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -7
بابت افزایش تعداد واحدها در طبقات سوم و چهارم به مساحت مجموعاً 78.89 مترمربع می 

.باشد
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف خارج به مساحت   -8

20.40 مترمربع
بناي مازاد برتراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -9

مساحت مجموعاً 4.64 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.12 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 79.78درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
کسري پارکینگ ندارد. (الزم به ذکر است اظهارنظر نهایی در مورد جانمایی پارکینگ ها به 
خصوص پارکینگ شماره (3) پس از کفسازي و تست عملی در محل در زمان پایان کار انجام 

خواهد شد.)
از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10581 مورخ 

1396/02/23 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10705 مورخ 1396/03/23بوده و 
//.خالف جدیدي مشاهده نگردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
214,300,800(دویست و  چهارده میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد) ریال تایید می 

نماید 

جریمه 21.26  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/27 2/96/10706 تجدید 
نظر

میدان -
توشیا-بوعل
ي 

سینا-محمد
نژاد-روبرو
ي هتل 
پامچال

2-3-10118-4-1-0-0 80

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 174,518,400(یکصد و  
هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 103.88  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
 963,085,200(نهصد و  شصت و  سه میلیون و  هشتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال 

تایید می نماید 

جریمه 163.79  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 142 مورخ 1393/10/15 به صورت 4 
طبقه روي مغازه و پیلوت در 4 واحد مسکونی و 1واحد تجاري به مساحت کلی 616.85 
.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:152.45 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 29.48 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.48 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.48 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.48 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 29.48 مترمربع -5
اضافه بنا از بابت احداث انباري زیرشیروانی به مساحت 5.05 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 21.26 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف  -8

و طبقات به مساحت 11.34 مترمربع
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد که در زمان صدور پروانه پرداخت شده  -9

.است
.مطابق تبصره 7 داراي اضافه بنا در طبقات به مساحت 103.88 مترمربع می باشد -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.79 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73.53درصد می باشد.(به میزان 14.74درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
داراي راي کمسیون ماده پنج طبق بند 1 مورخ 1393/05/29 بدین شرح می باشد: با احداث 
بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 23 مترمربع با ارتفاع 3.40 متر 
و پیلوت و در 4 واحد مسکونی و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و 
رعایت آخرین کد نهایی ارتفاعی به میزان 16.74 متر و با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط 

.پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
.با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع  پیلوت متعاقباً اعالم می گردد

از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10580  مورخ 
1396/02/23و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10706 مورخه 1396/03/27 بوده و 

//.خالف جدیدي مشاهده نگردید
********************************************************

//.این گزارش در مورخ 1396/07/23 به روز شده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 326,787,600(سیصد و 
 بیست و  شش میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 97.64  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 2/96/10707 بدوي خیابان 
طالقانی-بن 
بست 
اسدي-سم
- ت راست
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 
چهارم و پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
720,182,400(هفتصد و  بیست میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.17  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 228 مورخه 1393/12/28 بصورت 5 
طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.1501.3 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139.19 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.32 مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 0.42  -1

.مترمربع بصورت سایبان از جنس سنگ می باشد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.9 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.9 مترمربع -3
 .اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.9 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 38.06 مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 30.16  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 69.11 مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 61.21  -6
.مترمربع بصورت عدم رعایت چهار متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.05 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 21.95 مترمربع
.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 0.16 مترمربع -9

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

طول درب سواره رو حد شمالی از 4 به 4.8 افزایش یافته است ولی موجب حذف پارك  -14
حاشیه اي نمی گردد.(درب هاي پارکینگ اجرا نگردیده اند و اظهار اخیر بر اساس نقشه ارائه 

.شده توسط متقاضی می باشد)
 .در خصوص عقب نشینی متعاقبا و پس از تکمیل دیوارگذاري اظهار نظر می گردد -15

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -16
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
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دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 43.51 مترمربع، به عنوان تخلف 
ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

**********
طی آخرین بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاي می 

.باشد

در خصوص اعتراض آقاي بهزاد نیک فهم خوب روان نسبت به راي شماره   
2.96.10506 مورخ 96.3.2 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4  با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5  به 1.25 برابر آن 
نسبت به مساحت 303.9 مترمربع به مبلغ 1276380000(یک میلیارد و  دویست و  

هفتاد و  شش میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار )   ریال محکوم و اعالم می دارد  اما در 
خصوص مفاد بند 1 راي بدوي اعتراضی بعمل نیامده لذا این کمیسیون مواجه با 

تکلیفی نمی باشد

جریمه 381.69  0
 1.25 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 2/96/10708 تجدید 
نظر

دکتر 
حشمت-کو
چه صبح 
خیز
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 29 مورخه  1393/03/15 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 511.55 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 239 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 60.62 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 57.14 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 60.62 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 60.62 مترمربع -4

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.53 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به مساحت -6
31.93 مترمربع. ( داراي راه ارتباطی مجزي با واحد مسکونی طبقه اول و باز شو به شارع 

است )
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7
در طبقات مجموعاً به مساحت  22.03 مترمربع. ( در طبقه اول به مساحت 7.29 متر مربع در 

طبقه دوم  به مساحت 7.22 متر مربع در طبقه سوم به مساحت 7.52 متر مربع )
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 6 واحد به  -8

. مساحت 76.60 متر مربع است
.رعایت ارتفاع 2.40 متر ارتفاع پیلوت در زمان پایانکار الزامیست -9

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در هنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7 سقف تراکم نداشته است -11

سال وقوع 1395

از بابت اضافه بنا به مساحت 242.68 مترمربع و تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 
33.23 مترمربع و مازاد بر تراکم تبدیل راه پله و آسانسور به بناي مفید به مساحت 27.99 
مترمربع و بناي مازاد بر تراکم افزایش تعداد واحد به مساحت 77.79 مترمربع ( عدم صدور 
جریمه در این خصوص ) داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه شماره 

2/96/10506 مورخ 1396/03/02 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10708 مورخه 
. 1396/04/03 است

: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.05 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در مساحت  -1
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یابی
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 3.53 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در  -2

مساحت یابی
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.05 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در مساحت  -3

یابی
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.05 مترمربع نسبت به راي  به دلیل خطا در مساحت  -4

یابی
کاهش بنا  در بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به  -5

مساحت 1.30 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی
کاهش بنا در بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي  -6
مسکونی در طبقات مجموعاً به مساحت  5.96 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در 

مساحت یابی
برابر خط پروژه شماره 2165 به مساحت تقریبی 0.16 متر مربع از اعیان در پخ بین دو گذر 
عقب نشینی رعایت نگردیده است و همچنین الزم به ذکر است در حد جنوب شرقی ( درب 
ورودي آپارتمان ) به مساحت تقریبی 5.75 متر مربع عقب نشینی مضاعف صورت گرفته و 

.  مالک این محدوده را دیوار گذاري نکرده است
-----------------------------------------
. گزارش فوق در مورخ 1397/09/26 روزآمد گردید

-----------------------------------------
از بابت عقب نشینی و ارائه سند مالکیت  داراي سند  تعهد نامه غیر مالی به شماره 201577 

. مورخه 1397/10/18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري است

. درخواست عدم خالف دارند

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
3,760,425(سه میلیون و  هفتصد و  شصت هزار و  چهارصد و  بیست و  پنج) ریال 

تایید می نماید 

جریمه 6.19  2
 

303750  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/04/03 2/96/10709 تجدید 
نظر

-
شهرداري-
شریعتی-زي
رکوچه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال تایید می 

نماید 

جریمه 50  1
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/03 2/96/10709 تجدید 
نظر

-
شهرداري-
شریعتی-زي
رکوچه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب دکان و داراي حقوق 
ارتفاقی بصورت حق گذاشتن بار در قسمت اول حد غربی در مورد ثبت (مطابق سند) می 
طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق الذکر و پالك حد شمالی (با پالك ثبتی 2604) .باشد
بصورت مشترك پروانه شماره 421 مورخه 1362/05/08 صادر گردیده است.(الزم به ذکر 
است دو پالك اعالم شده هیچ گاه تجمیع نگردیدند و هم اکنون نیز بصورت اسنادي مجزا 
می باشند و تنها می توان بر اساس حدود مندرج در سند مالکیت، شمالی و یا جنوبی بودن 
دو پالك را تشخیص داد به همین علت در شیت شهر دو پالك بصورت یک جا مشخص 
گردیده و به همین شکل تایید شده است و در صورت نیاز و صالح دید، درخواست ارائه 
داراي پروانه .مدارك جهت تعیین دقیق جانمایی در شیت شهر و یا تعرفه ثبتی می باشد)
ساختمانی شماره 421 مورخه 1362/05/08 با زیر بنا کلی 150 مترمربع بوده و همچنین پس 
از اجراي ساختمان نیز از بصورت مغازه و راه پله در همکف به مساحت 46 مترمربع، بالکن با 
راه مجزا به مساحت 16 مترمربع بصورت دفتر کار و همچنین طبقه اول و دوم هر کدام به 
مساحت 60.5 مترمربع بصورت خدمات چاپ یارانه اي داراي راي شماره 12886 مورخه 
1382/09/30 کمیسیون ماده و متعاقب آن بالمانع شماره 2/33/26563 مورخه 

1382/10/27 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به علت عدم در نظر گرفتن مساحت راه پله 
پشت بالکن توسط کارشناس مربوطه و اعالم ننمودن کسري پارکینگ توسط او، به شرح زیر 
اضافه بنا تجاري در بالکن به مساحت 6.19 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -1:می باشد
داراي دو باب کسري  -6.11.2 مترمربع بصورت راه پله می باشد.(سال وقع تخلف 1382)
الزم به ذکر است ملک فوق به علت خطا ).پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقع تخلف 1382)
همچنین با ).در مساحت یابی در مجموع به مساحت 1.76 مترمربع داراي کاهش بنا می باشد
توجه به اینکه مساحت مندرج در پروانه صادره بصورت کلی است پخش مساحت پروانه 
صادره در طبقات بر اساس تحلیل گزارش منتهی به راي صورت گرفته است که این میزان 
ضمنا کل پالك فاقد فعالیت شغلی بوده و علت تکمیل جدول .(بصورت تقریبی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 341 .کاربري ها بصورت تجاري راي کمیسیون ماده صد می باشد
به مساحت تقریبی 22.75 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي عقب نشینی می باشد.(در این 
خصوص نیز الزم به ذکر است جهت تعیین عقب نشینی مجزا براي پالك مورد ثبت نیاز به 
حالیه متقاضی .(ارائه مدارك و یا تعرفه ثبتی جهت تشخیص حدود ابعاد دو پالك می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.تقاضاي کارشناسی از ملک خود را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه پنجم (عدم رعایت عقب 
سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 137,323,200(یکصد و  سی و  هفت میلیون 

و  سیصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40.87  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 2/96/10713 بدوي -
آزادگان-کو
ي 

حاتم-جنب 
ساختمان 
نگارستان
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 43 مورخه 1394/06/30 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیر شیروانی در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1523.43 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:28.23 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.62 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.98 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.98 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.98 مترمربع -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.98 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز به مساحت 28.23 مترمربع -6

کاهش بنا در راه پله به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 1.88 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت 12.64 -8

مترمربع
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -9

.تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت نمی گردد
کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ هاي شماره 2 و 3 بصورت تزاحمی مورد تایید می  -10
باشند ضمناً مطابق ضوابط مجاز به تعبیه دو عدد درب پارکینگی 3و4 متري بوده که مطابق 
نقشه هاي معماري ارایه شده سه عدد درب 4،4و2 متري جانمایی نموده و در زمان پروانه و 
حال فاقد پارکینگ حاشیه اي بوده و تغییري در تعداد پارکینگ هاي تامین شده نسبت به 

زمان پروانه(10 باب پارکینگ)ایجاد ننموده است.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.45 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 63.05 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
 .با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم منیژه انصار نیا  نسبت به راي شماره   2.96.10344 مورخ 
96.3.6صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5به 1.5برابر آن نسبت به مساحت 

59.9مترمربع به مبلغ   301,896,000(سیصد و  یک میلیون و  هشتصد و  نود و  شش 
هزار )ریال محکوم و اعالم می دارد  اما در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي اعتراضی 

بعمل نیامده لذا فاقد زسیدگی و طرح موضوع می باشد

جریمه 98.89  0.5
 1.5 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان درحال احداثی که داراي پروانه ساختمانی بشماره 195 مورخ 
92/09/13 و تمدید پروانه بشماره 93/10/16 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 
زیرشیروانی و به مساحت کلی 691/55 مترمربع و با توجه به پروانه صادره به مساحت 
تقریبی 26/48 مترمربع از وضع موجود داراي عقب نشینی می باشد..که عملیات ساختمانی 
درمرحله اجراي کامل فنداسیون و ستون همکف (پیلوت) بوده که با پوشش  سراسري با 
رعایت 2متر عرض حیاط خلوت نموده که برابر نقشه هاي معماري وضع موجود داراي افزایش 

:بنا بر خالف مدلول پروانه و خارج طول60% بشرح ذیل میباشد
... افزایش در همکف بسطح 59.90 مترمربع -1

... درهنگام صدور پروانه بمقدار 38.99 مترمربع استفاده از تبصره 7 سقف تراکم داشته -2
ضمنا درخصوص رعایت پارکینگ و تعداد پارکینگ مورد نیاز پس از اجراي کامل  -3
...ساختمان و مشخص شدن تعداد واحد هاي مسکونی متعاقبآ اعالم خواهد شد

الزم بذکراست ملک مذکور توسط ملک مجاور داراي سوابق گزارش شکوائیه درسیستم  -4
بوده که مالک مجاور (شاکی)  مورد شکایت شاکی درخصوص ترك خوردگی دیوارهاي 
داخلی ساختمان و محوطه حیاط و صدمه به شارع و آسفالت و راه فاضالب شهري میباشد.. 
تابلوي مشخصات درمحل نصب نگردیده است..ضوابط سیماي نما منظر نمیگردد...مراتب 

 .جهت صدور دستور مقضتی ارسال میگردد
=====

براي گزارش فوق الذکر داراي راي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره هاي 
2/96/10344 مورخ 96/03/06 و 2/96/1714 مورخ 96/04/03 به جریمه تخلف صورت گرفته 
صادر گردیده است ودرخصوص موارد شکایت شده توسط شاکی فاقد رسیدگی وطرح 

....موضوع میباشد

85

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي بدوي در خصوص تراکم اعطائی 
بهئمساحت 76.26مترمربع ، بمبلغ  128,116,800(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  

یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 76.26  0.5
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ   339,444,000(سیصد و  سی و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 67.35  1.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 122 مورخه 1394/12/12به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 433/11

. مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 63/87 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 16/02 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15/95 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15/95 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15/95 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 3/7 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 3/48 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 76/26 مترمربع (مساحت 3/61 
مترمربع در همکف و مساحت 72/65 مترمربع در طبقات)، به عنوان تخلف ساختمانی 

.(تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم کفسازي 
.مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.رعایت ارتفاع 2/40 متر پیلوت در زمان پایانکار الزامیست
از بابت 63/87 مترمربع اضافه بنا و به مساحت 3/48 مترمربع تبدیل راه پله و آسانسور و به 
مساحت 76/26 مترمربع تخطی از تبصره 7 داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 
2/96/10635 مورخه 1396/03/02 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/10715 مورخه 

.1396/04/10 می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 
همکف الی سوم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4233600(چهار میلیون و  دویست 

و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.52  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 2/96/10717 تجدید 
نظر

خیابان 17 
شهریور ، 
ضیاءالعلما

2-2-20088-17-1-0-0 87

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقات چهارم و پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 474222000(چهارصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  دویست و  

بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.65  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 244 مورخ 1393/12/28 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1800/48 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 

.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 83/18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1394)
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1/65 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/84 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0/84 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0/84 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 37/53 مترمربع (که از این مقدار به مساحت  -5
36/69 مترمربع به علت  عدم رعایت 2 متر عقب ساز می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 43/13 مترمربع  ( که از این مقدار به مساحت  -6
36/86 مترمربع به علت  عدم رعایت 4 متر عقب ساز می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی در طبقه ششم به مساحت  -7
10/62 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 9/65 مترمربع

ارتفاع پیلوت رعایت می گردد -9
.رعایت پارکینگ می گردد -10

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -12
همچنین داراي راي کمیسیون ماده 5 ( بند 53 مورخ 1390/09/02 ) مبنی بر تغییر کاربري از 

. آموزشی به مسکونی است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66/81 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66/46 درصد می باشد.(به میزان 0/35درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)
از بابت اضافه بنا به مساحت 83/17 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره راي 
2/96/10083 مورخه 1396/03/06 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/10717 مورخه 

.1396/04/20 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 0/01 مترمربع اضافه بنا در طبقه پنجم و بناي مازاد بر 
تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی در هر طبقه برابر 1/93 
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.مترمربع  مجموعا به مساحت 9/65 مترمربع (به صورت همزمانساز) می باشد
الزم به توضیح است در حد جنوب غربی بخشی از پالك به صورت جهت تامین  پست برق از 
پالك منفک گردیده است که از بابت آن طی گردش کار به شماره ارجاع 249859 داراي 

.دستورات درخصوص ارسال به کمیسیون ماده 5 را دارد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 77,280,000(هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 23  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 2/96/10718 تجدید 
نظر

آزادگان- -
سید 

نژاد-مقدم(ب
--ن دوم)

2-3-10140-23-1-0-0 88
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 159 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی  به مساحت کلی 798.72 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:16.23 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.78 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.55 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.55 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.80 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 0.09 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف و  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 6.77 مترمربع

با توجه به اینکه میزان اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -8
.تبصره 7 نمی شود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.52 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65.56 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ هاي شماره 1 و 7 بصورت تزاحمی مورد تایید می باشد.)

// .درخواست عدم خالف دارد

88

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در راي بدوي 
متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي درخصوص 
توسعه بناي تجاري مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 
با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  344,332,800(سیصد و  چهل و  چهار 

میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 34.16  3
 

3360000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/04/20 2/96/10720 تجدید 
نظر

مطهري-چه
ار 

برادران--با
فنده
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال تایید می نماید 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/20 2/96/10720 تجدید 
نظر

مطهري-چه
ار 

برادران--با
فنده
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب مغازه به شماره 4242/10 قطعه دوم 
تفکیکی به مساحت 159/79 مترمربع برابر سند مالکیت، داراي بالکن به مساحت 78/33 
مترمربع، فاقد فعالیت شغلی و داراي تابلو به صورت پرچمی به ارتفاع 1/35 متر و مساحت 
.تقریبی 2/50 مترمربع و تابلو به ارتفاع استاندارد ( یک متر) در عرض مغازه می باشد
از بابت مغازه به مساحت 159/79 مترمربع و بالکن به مساحت 48/79 مترمربع داراي 

.پایانکار به شماره 47050 مورخه 1390/05/16 می باشد
حالیه برابر کپی نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح 

زیر می باشد:(سال وقوع تخلف 1392)
.اضافه بنا به صورت توسعه بالکن به مساحت 29/54 مترمربع -1

احداث راه پله جهت دسترسی به بالکن به مساحت 3/51 مترمربع(در فضاي خالی مغازه  -2
.موجود در زمان صدور پایانکار)

احداث باالبر به مساحت 1/11 مترمربع جهت دسترسی مغازه همکف به بالکن(در فضاي  -3
.خالی مغازه موجود در زمان صدور پایانکار)

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري (با توجه به تخلفات صورت گرفته داراي 5 باب  -4
کسري پارکینگ تجاري می باشد که در زمان صدور پایانکار چهار باب بابت کسري پارکینگ 

از بابت تجاري محاسبه گردیده است)
بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی شامل کفسازي و رنگ آمیزي  -5

.نموده است
به عمق تقریبی 0/50 متر در عرض تقریبی 6/50 متر در محل ورودي مغازه ها به صورت 

.سنگفرش احداث گردیده است
.برابر پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد

حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار استعالم موقعیت مکانی و ارسال پرونده مذکور با 
.توجه به تخلفات صورت گرفته به کمیسیون ماده صد را دارد

*********************************************************

با توجه به پرسش مطرح شده واحد محترم درآمد و طی بررسی به عمل آمده تخلفات صورت 
.گرفته اعیانات احداثی داخل عمق می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  165,967,200(یکصد و  شصت و  پنج میلیون و  نهصد و  شصت و  هفت 

هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.93  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 2/96/10721 تجدید 
نظر

-
حافظ--جاو
یدان

2-2-20110-42-1-0-0 90

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه (اصالحی) ساختمانی شماره 117 مورخه 1394/12/05 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت 

.کلی 1013.9 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32.93 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی (در حد 5 درصد) و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.7 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.62 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.62 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.62 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.37 مترمربع که از این مقدار به مساحت 16.75  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي حد شمالی می باشد

.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 0.2 مترمربع -6
.ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(که در این راستا الزم به ذکر  -9

.است نماي جانبی اجرا گردیده است)
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

.از بابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/96/10282 مورخه 1396/03/06 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي شعبانعلی اکبري مقدم  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت، مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي 

ساختمان در طبقات اول تا سوم ؛ و کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید جمعا 
بمساحت   114.83  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی بمبلغ  
578,743,200(پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  چهل و  سه هزار و  

دویست)ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 114.83  1.5
 

3360000  , 1393
 , 1394

تبدیل غیر مجاز 1396/05/14 2/96/10723 بدوي -
خمیران-عط
ا 

آفرین-عربان
ي

2-2-10041-25-1-0-0 91

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 25.75 متر مربع مستنداً به تبصره 2 قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ  

43,260,000(چهل و  سه میلیون و  دویست و  شصت هزار )ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 25.75  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 98 مورخ 1393/07/01 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 317.3 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 187.75 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
 . اضافه بنا در همکف به مساحت 36.23 مترمربع -1

 . اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.23 مترمربع -2
 . اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.23 مترمربع -3
 . اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.23 مترمربع -4

.  از بابت احداث یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 42.83 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري اختصاصی زیر فضاي راه پله به مساحت  -6

 . 3.71 مترمربع است
قابل ذکر است راه پله به بام بر خالف مدلول پروانه به مساحت 17.30 مترمربع اجرا نشده  -7

.است
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -8

.در همکف به مساحت  2.43 مترمربع
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -9
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از -11
تبصره مذکور  به مساحت کلی  25.75 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.06 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

. موجود 86.11 درصد است
از بابت اضافه بنا به مساحت 39.66 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/94/8324 مورخ 1394/01/25 و تجدیدنظر به شماره 2/94/8569 مورخ 

.1394/04/30 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

کاهش بنا  در همکف به مساحت 3.43 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت -1
یابی

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.23 مترمربع . سال وقوع 1393 -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.23 مترمربع . سال وقوع 1393 -3
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اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.23 مترمربع . سال وقوع 1394 -4
از بابت احداث یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 42.83 مترمربع   -5

.سال وقوع 1394
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري اختصاصی زیر فضاي راه پله به مساحت  -6

3.71 مترمربع است . سال وقوع 1393
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7

.در همکف به مساحت  2.43 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از -8
تبصره مذکور  به مساحت کلی  25.75 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است
. درخواست عدم خالف دارند

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 120,000,000(یکصد و  بیست 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/07 2/96/10725 بدوي راسته -
مسگران--
شریعت

2-1-10160-3-1-0-0 92

باعنایت به راي قبلی (ابقا تجاري) مورخ 91.10.03و به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت مکانی و ارائه گواهی استحکام 
بنا (بشماره 6025-95.8.12) زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ158,400,000(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 44  3
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 99 مورخه 1388/05/10بصورت 2 طبقه 
.روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 180مترمربع صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 63.83 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  23.69 مترمربع که به مساحت 19.83 مترمربع از آن به -1
صورت تجاري و  به مساحت 3.86 مترمربع از آن به صورت احداث انباري در حیاط خلوت 

..می باشد
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 20.07 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.07 مترمربع-3

.داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 32.55 مترمربع -4
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر در همکف رعایت نگردیده و عرض موجود (بصورت  -5
احداث انباري) به طول 1.68 به صفر متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است 

در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -6

.بر اساس ضوابط قدیم دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد -7
افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.4 متر که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می  -8

 .باشد
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -10
.مغازه واقع در وضع موجود بصورت موبایل فروشی مورد استفاده می باشد -11

ضمنا قبل از صدور پروانه داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 9 مورخ 1387/03/21 به شرح زیر 
:می باشد

با رعایت سطح اشغال مجاز در 60 درصد طول زمین با احداث بنا به صورت دو طبقه بر روي 
پیلوت با رعایت مفاد نامه میراث فرهنگی به شماره 141-2128-4 مورخ 1386/03/06 با 

.ارتفاع 10.5 متر موافقت گردید و در خصوص تقاضاي تجاري مخالفت گردید
از بابت مغازه به مساحت 52.38 مترمربع (از این مقدار به مساحت 32.55 مترمربع به صورت 
 تبدیل همکف به تجاري و به مساحت 19.83 مترمربع از آن به صورت اضافه بناي تجاري) 
داراي راي بدوي مورخه 1391/08/15 و راي تجدید نظر شماره 11637 مورخه 1391/10/03 
کمیسیون ماده صد و همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت مساحت کلی 44 مترمربع ( 
همکف 3.86 مترمربع، طبقه اول 20.07 مترمربع و طبقه دوم 20.07 مترمربع) داراي راي 
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بدوي شماره 2/96/10725 مورخه 1396/05/07 کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن خالف 
.جدیدي رویت نگردیده است

**********
حالیه متقاضی نامه شماره 973/131/1417 مورخه 1397/02/16 اداره کل میراث فرهنگی، 

.صنایع دستی و گردشگري استان گیالن را ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  176,862,000(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.11  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 2/96/10728 تجدید 
نظر

مطهري - 
ساغریسازا
ن--شهید 
بیانی فر

2-3-10208-27-1-0-0 93

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 60312000(شصت میلیون و  سیصد و  دوازده هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 35.9  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 142 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 323.55 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اسکلت ستون هاي طبقه دوم می 
براساس نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به .باشد
اضافه بنا در همکف  -1:مساحت 42.11 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه  -3 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.35 مترمربع -2به مساحت 13.41 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت  -4بنا در طبقه دوم به مساحت 14.35 مترمربع
الزم به ذکر است .داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 35.90 مترمربع می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 
در  -.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -.77.58درصد می باشد
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع .محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد
//.استعالم بانک دارد. .پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 51,021,600(پنجاه و  یک 

میلیون و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 30.37  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 2/96/10729 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه ، 
خیابان 
ولیعصر ، بن 
بست برق

2-3-10047-61-1-0-0 94

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه (باتوجه به حجم باالي تخلف در سطح)، منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 2,267,496,000(دو میلیارد و  دویست و  شصت 

و  هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 269.94  2.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 204 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1065.79 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 266.52 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 32.43 مترمربع (در ضمن به مساحت 13.11  -1
مترمربع به صورت سایه کنسول حد جنوب بوده که تخلف محسوب نمیگردد )

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.54 مترمربع -2
  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45.54 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45.54 مترمربع -4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 78.3 مترمربع -5
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 19.17 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7
.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 3.42 مترمربع

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد
فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( در خصوص پارکینگ هاي شماره 2 و 3 پس از کف سازي و  

آزمون عملی قابل بررسی است )
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از تبصره 
.مذکور  به مساحت کلی  30.37 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 53.08 درصد بوده و سطح اشغال وضع  

. موجود 69.61 درصد است
سال وقوع تخلف 1394

هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري  
.می گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات و عدم رعایت عقب 
سازي طبقه چهارم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 98,347,200(نود و  هشت 
میلیون و  سیصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.27  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 2/96/10730 بدوي چمارسرا- 
کوچه میر 
عظیم 
شارمی

2-2-10209-36-1-0-0 95

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 20 مورخ 1395/06/10 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 808.26 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 29.27 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.42 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.76 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.76 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2.76 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18.57 مترمربع -5
 کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 0.9 مترمربع -6

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5 درصد بوده مشمول تبصره کلی شماره 7 از  -9
.دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده است
. توضیح : تعداد واحدها از 8 واحد به 4 واحد کاهش یافته است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ  88,500,000(هشتاد و  هشت میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

2360000  , 1394 1396/04/10 کسري پارکینگ 2/96/10731 تجدید 
نظر

-ضیابري-- 2-2-10195-71-1-0-0 96

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 5271-96/03/21 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ   ,440,000,000(چهارصد و  چهل میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 20  0
 

2360000  , 1394 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق از بابت مسکونی داراي راي کمیسیون  تجدید نظر ماده صد 
مورخه 87/11/8 و صورتجلسه تقسیطی بشماره 23105-87/11/26  و سوابق پرداختی و 
پرونده درآمدي بشماره 40104 میباشد مالک بر خالف مجوز مبادرت به احداث یکباب مغازه 
احداث یکباب  -1: بسطح  با مصالح بلوکی  اقدام نموده موارد تخلف به شرح زیر میباشد
داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري (  -2مغازه بسطح 20 متر مربع ( سال تخلف 1394)
در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت از سوي سال وقوع تخلف 1394)
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت مالک متعاقبا اعالم میگردد
تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و 
آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه 
برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا 
با توجه ****************************************     .اعالم میگرد
بنامه شماره ش ر 53101-96/3/22  کمیسیون محترم و عدم همکاري مالک در خصوص ارائه 
مدارك  نظریه کارشناسی دادگستري  که بشماره 52711-96/3/21 در اتومسیون ثبت 

 گردیده مورد تائید میباشد
عین راي بدوي تایید می گردد شهرداري برابر ضوابط خود اقدام نماید. جریمه 91.7  0

 
3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي 1396/05/07 2/96/10733 تجدید 

نظر
-

الکانی--کو
چه 

ضیاءالعلما

2-2-10025-133-1-0-0 97
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 220,348,800(دویست و  بیست میلیون و  سیصد و  چهل و  

هشت هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 131.16  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 2/96/10733 تجدید 
نظر

-
الکانی--کو
چه 

ضیاءالعلما

2-2-10025-133-1-0-0 97

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 342,468,000(سیصد و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  

شصت و  هشت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 67.95  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 253 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 794.43 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري نظام ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:61.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.58 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.58 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.58 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.58 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30.31 مترمربع(از این مقدار به مساحت 23.73  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت 2متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 4.88 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

همکف و طبقات به مساحت  مجموعاً 6.44 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 131.16  -8

.مترمربع در همکف و طبقات می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی در همکف و طبقات به مساحت   -9

مجموعاً 91.70 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.بخشی از نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

.کسري پارکینگ ندارد
// .درخواست عدم خالف دارد
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ادله مالک مبنی بر عدم تخلف جدید و 
بالمانع بودن در سال احداث ،مراتب به شهرداري ارجاع و شهرداري هم به استناد نامه 
شماره ش ر-61495-1396 مورخ 1396/04/01 اعالم نموده است که ملک فوق داراي 
بالمانع در سال 60 بوده و تخلفی در سال 79 صورت نپذیرفته است لذا رأي بدوي 

فسخ و موضوع قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد به دلیل عدم وجود تخلف را ندارد 
.

سایر 71.23  0
 

194500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 2/96/10734 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-
-محمد پور

2-3-10212-18-1-0-0 98

توضیحات بازدید احترامابرابر دستور شماره ش ر-182372-94.11.5طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق 
بصورت یکباب ساختمان مسکونی قدیمی   برابر نقشه برداري  خط پروژه عرصه تقریبی 
بسطح  (  170.85  ) متر مربع و اعیان تقریبی بسطح  (  71.23  )  متر مربع ( در خصوص 
بالمانع  نیاز به ارائه مدارك از سوي مالک میباشد) با توجه به سوابق در پرونده نوسازي 
برابر خط پروژه شماره  ( 761    )تقریبی بسطح 88.60 متر .قدمت ملک سال ( 79 ) میباشد

مربع در خیابان همجوار فضاي سبز حریم رودخانه قرار 
.دارد

*********************************************************
با توجه به مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي سند مالکیت بشماره ***********
ثبتی 2237/9 و به استناد سند قطعی غیر منقول بشماره 72024-60/5/7 داراي بالمانع 
بشماره 21299-60/5/3 میباشد با توجه به وضعیت ظاهري ملک تخلف جدیدي صورت 

.نگرفته است
حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 

تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 71/02 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 585915000(پانصد و  هشتاد و  پنج 
میلیون و  نهصد و  پانزده هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .ضمنا در 
اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی 

ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 
تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 71.02  2.5
 

3300000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10736 بدوي خیابان 
الکانی ، 
قلمستان 1، 
بن بست 
نشوري

2-2-20083-27-1-0-0 99

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 41 مورخه 1395/06/29 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 216.2 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 1.09 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما اجرا گردیده است)

(ضمنا الزم به ذکر است شیب 30 درجه شیروانی رعایت نگردیده ولی با توجه به اینکه با 
خرپا پر گردیده و در کروکی نقشه برداري نیز جزء زیربناء نیامده است در محاسبات خالف 

.نیز لحاظ نگردید)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

99

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/31 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 6.09 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 10,231,200(ده 
میلیون و  دویست و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 6.09  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10737 بدوي ساغریسازا
ن -آل بویه 
-بن بست 

14

2-3-10193-140-1-0-0 100

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 539,817,600(پانصد و  سی و  نه میلیون و  هشتصد و  هفده 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 80.33  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 56 مورخ 1395/08/25 
بصورت سه طبقه روي پیلوت در6 واحد مسکونی با زیربناي 594.73 مترمربع صادر گردیده 

..است ..عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري میباشد
حالیه براساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود مالک نسبت به افزایش بنا 
درهمکف وطبقات جمعا بسطح 68.73 مترمربع برخالف مدلول پروانه بشرح ذیل نموده 

:است
 افزایش بنا درهمکف بمقدار 16.05 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 17.56 مترمربع که جمعا بسطح 52.68  -2
 مترمربع

 کاهش درفضاي انباري در زیرشیروانی بسطح 15.33 مترمربع-3
 کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید ساختمان در همکف بسطح 3.80 مترمربع-4
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید ساختمان در طبقات 1-3 هرکدام بسطح   -5

2.60 مترمربع جمعآ  7.80 مترمربع
حالیه رعایت پارکینگ براساس ضوابط پروانه میگردد.لذا باتوجه به عدم آماده بودن -6
پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ درهنگام دریافت پایانکار و اتمام عملیات ساختمانی 
..ونصب درب ماشین رو تعداد پارکینگ تامین شده قابل به بررسی و اظهار نظر خواهد بود

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم درهنگام صدور پروانه بمقدار 6.09مترمربع داشته است-7
مراتب جهت شروع عملیات ساختمانی و عدم خالفی و صدور دستور مقتضی ارسال .

/..میگردد

100

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 
محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
همزمانساز به مبلغ 456,300(چهارصد و  پنجاه و  شش هزار و  سیصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 3.51  2
 

65000  , 1364 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/04/13 2/96/10739 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی--م
نظریه - 
ولیعصر

2-3-10073-1-1-0-0 101

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 165,000,000

(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3300000  , 1394  کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل خانه 
مسکونی به تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 
اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره 96/182 مورخ 96/1/15 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3287500000 
ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 657500000(ششصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.75  0
 

3300000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/04/13 2/96/10739 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی--م
نظریه - 
ولیعصر

2-3-10073-1-1-0-0 101

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك (3 دانگ + 3 دانگ) 
ششدانگ عرصه و اعیان خانه مشتمل بر مغازه به مساحت 130 مترمربع (مطابق سند) می 
سابقا .طی بازدید بعمل آمده ملک فوق الذکر داراي چهار باب مغازه و محوطه می باشد.باشد
از بابت 3 باب مغازه به مساحت کلی 33 مترمربع و یک باب خانه مسکونی به مساحت 100 
مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/107186 مورخه 1392/05/20 بوده (در این خصوص الزم 
به ذکر است در وضع موجود قسمتی از اعیاناتی که سابقا موجود بوده و جزء مساحت بالمانع 
مورد اشاره نیز می گردیدند (بصورت بارانداز) حالیه تخریب گردیده اند) و حالیه داراي 
تبدیل خانه مسکونی به مغازه تجاري به مساحت کلی 65.75 -1:تخلف به شرح زیر می باشد
 مترمربع بصورت تعمیرات کلی با افزودن 6 ستون فلزي (قوطی) جهت تقویت بنا و نصب 
داراي  -2.کرکره برقی که موتور آن رو به بیرون نصب گردیده است.(سال وقوع تخلف 1394)
اضافه بنا همزمان ساز در سه باب مغازه وضع موجود به مساحت 3.51 مترمربع با مصالح 
از بابت تخلف آیتم شماره 1 داراي یک باب کسري  -3.بنایی.(سال وقوع تخلف 1364)
ضمنا الزم به ذکر است کلیه مساحت هاي مندرج در سیستم بر .پارکینگ تجاري می باشد
اساس کروکی نقشه برداي ارائه شده توسط متقاضی اعالم گردیده و هر چهار باب مغازه واقع 
همچنین مشخصات صنفی مغازه هاي فوق الذکر به .در وضع موجود فاقد بالکن می باشند
مغازه حد شمالی (بزگترین مغازه) داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1*4 متر  -1:شرح زیر می باشد
مغازه  -2.و به مساحت کلی 4 مترمریع بوده که بصورت پارچه فروشی مورد استفاده می باشد
اول از حد شرقی واقع در بر بلوار شهید بهشتی داراي دو باب تابلو به ابعاد هاي 1*1.5 متر و 
به مساحت کلی 1.5 مترمربع و 2*2.8 متر و به مساحت کلی 5.6 مترمربع بوده که بصورت 
مغازه دوم از حد شرقی واقع در بر بلوار شهید  -3.باطري سازي مورد استفاده می باشد
مغازه سوم از حد شرقی  -3.بهشتی فاقد تابلو بوده و بصورت فتوکپی مورد استفاده می باشد
واقع در بر بلوار شهید بهشتی داراي تابلو به ابعاد 1.2*3 متر و به مساحت کلی 3.6 مترمربع 
به استناد خط پروژه شماره 2154 به .بوده که بصورت عکاسی مورد استفاده می باشد
مراتب جهت دستور .مساحت تقریبی 8.25 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد

.تقدیم می گردد

101

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 25/57 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 1/5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 100540500(یکصد میلیون و  پانصد و  

چهل هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 25.57  1.5
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/05/10 2/96/10740 بدوي میدان 
فرهنگ-خی
ابان 

آزادگان-کو
ي 

حاتم-کوچه 
پنجم-بن 
بست 
حجازي

2-3-10144-140-1-0-0 102

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 34 مورخه 1394/05/29 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 538.98 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 16.47 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.04 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.04 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.14 مترمربع -3

در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد.(در خصوص این طبقه الزم به ذکر  -4
است که کل فضاي خرپشته تا انتها ادامه یافته و کال زیر شیب سربندي قرار گرفته 

است.(رعایت شیب 30 درجه نگردیده است).همچنین با توجه به عدم آجرچینی در طبقه 
زیرشیروانی، میزان فضاي استفاده شده به عنوان زیر بناء، با توجه به نقشه هاي ارائه شده 
توسط متقاضی ثبت گردیده است).(همچنین جهت شفاف شدن بیشتر مسئله، عکس هاي 

.این طبقه پیوست پرونده گردیده است)
.اضافه بنا به مساحت 4.25 مترمربع بصورت احداث راه پله به بام -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4 مترمربع

.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 5.1 مترمربع -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري نمی گردد -8

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(د این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما اجرا گردیده است)

طول درب سواره از 3 متر به 4 متر افزایش یافته ولی باعث حذف پارکینگ حاشیه اي و  -12
.یا احیاء پارکینگ نمی گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 16.47 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله 
و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4 مترمربع و 
بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 5.1 مترمربع داراي راي 
شماره بدوي شماره 2/96/10740 مورخه 1396/05/10 کمیسیون ماده صد بوده و پس آن با 
توجه به تغییر وضع موجود، داراي کاهش بنا مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه 
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.پله به مساحت 2.44 مترمربع (به نسبت راي صادره) می باشد
حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار پرداخت عوارض درآمدي تخلفات فوق الذکر می 

.باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  508,578,000(پانصد و  هشت میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 121.09  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 2/96/10741 تجدید 
نظر

باقر -
آباد-فرقان 
بین-کاظم 
نژاد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 162909600(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  نهصد و  نه هزار 

و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد..

جریمه 96.97  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 38 مورخ 1395/06/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 563.92 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:105.85 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.17 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.17 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.17 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 21.17 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 21.17 مترمربع -5
کاهش بنا از بابت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 11.67 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -7
مساحت 4.96 مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم در طبقات به  -8
 مساحت  96.97 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.37 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 71.61 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 105.85 مترمربع،بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 
96.97 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 15.24 مترمربع داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10686 مورخ 1396/06/16 و راي کمیسیون تجدید نظر 

.به شماره 2/96/10741 مورخه 1396/04/27 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت (کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید) در  -1
طبقات به مساحت 10.28 مترمربع (همزمانساز-نسبت به راي)

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  به مساحت 5.5 متر مربع با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 13,420,000(سیزده میلیون و  چهارصد و  بیست هزار 

) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.5  2
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10742 بدوي -
تختی--خ
سراقی-خی
رخواه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 255 مورخه 1386/09/13 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 763/5 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
.داراي گواهی عدم خالف به شماره 145370 مورخه 1396/02/09 می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 448/71 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
.اضافه بنا در همکف (از بناي اصلی) به مساحت 86/51 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف از بابت احداث بخشی از انباري در حیاط خلوت حد جنوبی متصل به  -2
.سازه اصلی به مساحت 4/26 مترمربع

اضافه بنا به مساحت 5/50 مترمربع به صورت خالف با توجه به دیوارگذاري پیلوت و  -3
احداث انباري مسکونی شماره 9 پس از دریافت گواهی عدم خالف، که بخشی از آن خارج از 

 .چهارچوب پیلوت در حد شمالی از جنس سایه روشن می باشد
قابل ذکر است سایبان مذکور سابقا به صورت تجاري داراي راي تخریب کمیسیون ماده صد 
به شماره  2/95/9263 و کمیسیون تجدیدنظر به شماره 2/95/9683 مورخه 1395/04/26 

.می باشد
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 86/51 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 86/51 مترمربع -5
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 86/51 مترمربع -6
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 92/01 مترمربع -7

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور طبقه آخر به مساحت 0/9 مترمربع -8
.افزایش تعداد واحدهاي مسکونی  از 7 به 8 -9

عدم رعایت حداقل فاصله 2 متر از پالك مجاور حد جنوبی در همکف  با توجه به احداث  -10
.انباري مسکونی در حد جنوبی

بابت اضافه بنا به مساحت 460/5 مترمربع اضافه بناي مسکونی  و به مساحت 5/16 مترمربع 
(شامل انباري در حیاط) و از بابت 5/50 مترمربع اضافه بنا (بخشی از انباري شماره 9 ) داراي 
راي جریمه برابر آراي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه مورخ 1390/01/17 و 
کمیسیون تجدید نظر به شماره 2267 مورخه 1390/02/12و کمیسیون بدوي به شماره  
2/95/9263 و کمیسیون تجدیدنظر به شماره 2/95/9683 مورخه 1395/04/26 و راي 
کمیسیون ماده صد به شماره راي 2/96/10742 مورخه 1396/05/10 می باشد. قابل ذکر است 

104

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



برابر آراي کمیسیون ماده صد یک واحد تجاري (به صورت سایبان در ورودي و بخشی به 
صورت تبدیل پیلوت مجموعا به مساحت 25/10 مترمربع) در پالك موجود بوده که از بابت 
.آن برابر آراي مورد اشاره داراي راي تخریب بوده که مالک اقدام به اجراي راي نموده است
:حالیه داراي مابه التفاوت کاهش به مساحت 22/45 مترمربع به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف (از بناي اصلی) به مساحت 4/49 مترمربع.(نسبت به راي) -1

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 4/49 مترمربع.(نسبت به راي) -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 4/49 مترمربع.(نسبت به راي) -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 4/49 مترمربع.(نسبت به راي) -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 4/49 مترمربع.(نسبت به راي) -5
به استناد خط پروژه شماره 560 داراي عقب نشینی به مساحت 3 مترمربع از اعیان  به 

.صورت قاب نماسازي در حد غربی می باشد
.با توجه به نقشه هاي ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد
.رعایت ارتفاع 2/40 متر پیلوت در زمان پایانکار الزامیست
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

*********************************************************
*

درخصوص عقب نشینی داراي اقرارنامه غرمالی به شماره 17788 مورخه 1396/06/23 
دفترخانه شماره 246 مبنی بر این که در مقابل و در خصوص تبدیل مساحت عقب نشینی 
هیچگونه اعتراض و مطالبه اي در حال و آینده نداشته و هرگونه دعوایی در این خصوص در 
.محاکم قضایی و غیرقضایی از جانب خود و قائم مقام قانونی غیرقابل استماع باشد

*********************************************************
*

با توجه به پرسش واحد محترم درآمد مساحت 5/50 مترمربع از انباري مذکور کال در حیاط 
.خلوت می باشد

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص (مابه التفاوت ) اضافه بنا به مساحت 23/33 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 78388800(هفتاد و  
هشت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري 

محکوم مینماید .

جریمه 23.33  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10745 بدوي -
ساغریسازا
ن-خمیران 
زاهدان-جو
د
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 184 مورخه 1387/05/21 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 450.1 مترمربع 

 .صادر گردیده است
همچنین از بابت اضافه بنا در طبقات (همکف، اول و دوم) به مساحت 124.5 مترمربع و 
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به مساحت 111.9 مترمربع و بناي مجازي به مساحت 
46.72 مترمربع (عدم رعایت عرض حیاط خلوت) داراي راي شماره 852 مورخه 

1388/01/30 و راي تجدید نظر شماره 6075 مورخه 1388/04/16 کمیسیون ماده صد مبنی 
.بر جریمه و راي شماره 14337 مورخه 1390/08.21 مبنی بر تخریب می باشد

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله ي اسکلت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري وضع موجود توسط متقاضی و آراء فوق الذکر داراي مابه الفاوت به شرح زیر می 

:باشد
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه همکف به مساحت 0.59 مترمربع -1

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه اول به مساحت 0.59 مترمربع -2
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه دوم به مساحت 0.59 مترمربع -3
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه سوم به مساحت 0.59 مترمربع -4

اضافه بنا بصورت احداث راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت کلی  -5
23.33 مترمربع که از این مقدار به مساحت 17.61 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور آخر و 
.به مساحت 5.72 مترمربع به صورت انباري زیرشیروانی می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
فعال رعایت پارکینگ میگردد.(ولی اظهار نظر نهایی در خصوص کلیه پارکینگ ها علی  -6
.الخصوص پارکینگ شماره 5 پس از اتمام کفسازي و آزمایش میدانی امکان پذیر خواهد بود)

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -9
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمود حسینی  نسبت به راي شماره  2.96.10638 مورخ 
96.3.23  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5برابر ارزش آن نسبت به مساحت 
108.51مترمربع به مبلغ   546890400(پانصد و  چهل و  شش میلیون و  هشتصد و  

نود هزار و  چهارصد)  ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 108.51  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 2/96/10746 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کوچ
ه سرچشمه

2-2-10198-35-1-0-0 106

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي ؛ میزان تراکم اعطایی ؛ اعتراض موجهی بعمل نیامده 
, عیناً تایید و استوار می گردد

جریمه 37.05  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 55 مورخ 1395/08/20 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 558.21 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:108.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.44 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.69 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.69 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.69 مترمربع -4

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -6
.مجموعاً 37.05 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.78 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 74.21 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
// .کسري پارکینگ ندارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 57.88  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/14 2/96/10747 بدوي خ  
آزادگان-کو
چه حاتم 
-کوچه 
هشتم

2-3-10138-18-1-0-0 107

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ88132800
(هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 26.23  1
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 16 مورخ 1395/05/31 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 798.92 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 70.15 

:مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.08 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.41 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.41 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.84 مترمربع(از این مقدار به مساحت 23.43  -5
مترمربع به علت عدم رعایت 2 مترعقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 21.08 مترمربع -6
داراي بناي مازاد برتراکم بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت  -7

 26.23 مترمربع
تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 7 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -8
.بابت افزایش تعداد واحدها در طبقه سوم به مساحت 57.88 مترمربع می باشد

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 17.50  -9
.مترمربع و در طبقات به مساحت 71.02 مترمربع می باشد

فعالً کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است پارکینگ هاي شماره 5 و 6 بصورت  -10
تزاحمی مورد تایید می باشد.ضمناً مجاز به استفاده از یک عدد درب 4 متري بوده که هم 
اکنون دو عدد درب 3 متري جانمایی نموده لذا بایستی عوارض مربوط به یک باب کسري 

پارکینگ را پرداخت نماید.)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.85 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11

.موجود 70.07درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -12

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -13
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 70.91 مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 
88.52 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی به شماره 2/95/10261 مورخ 

:1395/10/11 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.19 مترمربع(نسبت به راي) -1
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.19 مترمربع(نسبت به راي) -2
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کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.19 مترمربع(نسبت به راي) -3
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.19 مترمربع(نسبت به راي) -4

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحدها در طبقه سوم به مساحت 57.88  -5
مترمربع می باشد.(سال تخلف 1395)

بناي مازاد بر تراکم بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت  -6
26.23 مترمربع (سال تخلف 1395)

ضمناً مطابق بند 9 بایستی عوارض مربوط به یک باب کسري پارکینگ را پرداخت  -7
//.نماید

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به پیشرفت 
باالي 90 درصد بنا و میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در 
همکف ، طبقات و تراکم اعطائی و همچنین اضافه بنا در زیرشیروانی جمعا به مساحت 

442/37 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
3715908000(سه میلیارد و  هفتصد و  پانزده میلیون و  نهصد و  هشت هزار ) ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس 
ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط 
(شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد 

.

جریمه 442.37  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 2/96/10753 بدوي -
تختی-توانب
--خشی

2-1-10031-9-1-0-0 108
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 181 مورخه 1392/12/28بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 759.6 
مترمربع صادر گردیده است.(ضمنا پروانه مذکور دو بار در سال هاي 1393 و 1394 تمدید 

.گردیده است)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 177.97 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 15.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 57.53 مترمربع که از این مقدار به مساحت 42.28  -6

.مترمربع بصورت احداث انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت  تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 39.68 -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد -8

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 3 واحد و همچنین اضافه نمودن 1 واحد  -9
.تجاري

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -12
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -13
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 264.4 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1395)

**********
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 27.28 مترمربع از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت 
انباري (5 مترمربع) بوده که این مقادیر جهت اخذ عوارض، در فرم تحلیل ورود داده شده 
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است.(لذا جهت تایید دریافت وجه در این خصوص، نیاز به گواهی واحد محترم درآمد می 
.باشد)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
 در خصوص میزان تراکم اعطایی ؛ بخشی دیگر از مفاد بند یک راي بدوي به متراژ 
43.51 مترمربع حکم از ارزش معامالتی 1 به 0.5 برابر به مبلغ   73096800(هفتاد و  

سه میلیون و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 43.51  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 2/96/10754 تجدید 
نظر

خیابان 
طالقانی-بن 
بست 
اسدي-سم
- ت راست

2-2-10002-109-1-0-0 109

درخصوص اعتراض آقاي مهدي حیدري و شرکاء ؛ نسبت به راي بدوي شماره 
2.96.10707 مورخ 96.3.27 با عنایت به محتویات پرونده ؛ در خصوص اضافه بنا در 
همکف و طبقات اول تا سوم؛ کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید و انباري  جمعاً 
به متراژ 54.13 مترمربع اعتراض موجهی بعمل نیامده ؛ عیناً تایید و استوار میگردد

جریمه 54.13  1
 

960000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي اضافه بنا در طبقات چهارم و پنجم حکم از ارزش 
معامالتی  2 به 1.5 برابر  نسبت به متراژ 107.17 مترمربع به مبلغ 540136800(پانصد و 
 چهل میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 107.17  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 228 مورخه 1393/12/28 بصورت 5 
طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.1501.3 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139.19 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.32 مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 0.42  -1

.مترمربع بصورت سایبان از جنس سنگ می باشد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.9 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.9 مترمربع -3
 .اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.9 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 38.06 مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 30.16  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 69.11 مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 61.21  -6
.مترمربع بصورت عدم رعایت چهار متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.05 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 21.95 مترمربع
.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 0.16 مترمربع -9

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

طول درب سواره رو حد شمالی از 4 به 4.8 افزایش یافته است ولی موجب حذف پارك  -14
حاشیه اي نمی گردد.(درب هاي پارکینگ اجرا نگردیده اند و اظهار اخیر بر اساس نقشه ارائه 

.شده توسط متقاضی می باشد)
 .در خصوص عقب نشینی متعاقبا و پس از تکمیل دیوارگذاري اظهار نظر می گردد -15

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -16
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
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دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 43.51 مترمربع، به عنوان تخلف 
ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

**********
طی آخرین بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاي می 

.باشد

در خصوص اعتراض خانم مهناز فرضعلی پور گرمرود و شرکاء نسبت به راي شماره  
2.96.10665 مورخ 96.3.9  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت51.53 مترمربع به مبلغ 259711200(دویست و  پنجاه و  نه میلیون 
و  هفتصد و  یازده هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 51.53  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 2/96/10755 تجدید 
نظر

-
پیرسرا--
ك طلوع

2-2-10009-240-1-0-0 110

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده , عیناً تایید و استوار 
می گردد

جریمه 71.89  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 125 مورخ 1394/12/16 بصورت 4/5  طبقه در 
6 واحد مسکونی و بمساحت کلی 705/07 مترمربع صادر گردیده و همچنین داراي گواهی 
.عدم خالف به شماره 260109 مورخ 1395/05/11 و به مساحت 705.07 مترمربع می باشد
حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 43.34 مترمربع برخالف مدلول پروانه به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.86 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.87 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.87 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 23.87 مترمربع(از این مقدار به مساحت 19  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.65 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف و طبقات  -7

به مساحت 8.19 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -8

.مجموعاً 71.89 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 61.85 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
کسري پارکینگ ندارد.(توضیحاً مجاز به استفاده از دو عدد درب 3 متري بوده که مطابق 
نقشه هاي ارایه شده دو عدد درب 2.5 و 3.5 متري جانمایی نموده است.ضمناً در زمان 

پروانه و حال فاقد پارکینگ حاشیه اي می باشد.)
.سال تخلف 1395 می باشد
//.تقاضاي عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات همکف الی پنجم (باتوجه به حجم باالي تخلف در سطح)، 

منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 2,399,443,200
(دو میلیارد و  سیصد و  نود و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) 

ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 476.08  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 2/96/10763 تجدید 
نظر

دکتر -
--حشمت

2-2-20105-55-1-0-0 111

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 
ششم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,599,948,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت 
هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 190.47  2.5
 

3360000  , 1392 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی اصالحی به شماره  41 مورخ 
1392/05/27 که بصورت 4 طبقه روي مغازه به همراه بالکن و زیرزمین در 3واحد تجاري و 4
واحد مسکونی و با زیربناي کلی 908.60 متر مربع صادر گردیده که حالیه  با توجه به عملیات 
ساختمانی مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده و مقایسه آن با پروانه ساختمانی داراي اضافه بناي خارج از تراکم و طول 
اضافه بنا در زیرزمین   -60:1 % بمساحت کلی 664.41 مترمربع و به شرح زیر می باشد
اضافه  -3. اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت 46.90 مترمربع -2.بمساحت 78.77 مترمربع
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 56.51  -4 . بنا در طبقه  اول بمساحت 118.11 مترمربع
اضافه بنا در طبقه چهارم  -6. اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 56.51 مترمربع -5. مترمربع
اضافه  -8. اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 56.51 مترمربع -7. بمساحت 56.51 مترمربع
بنا در طبقه ششم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 193.31 مترمربع(از این مقدار 
اضافه  -9به مساحت 13.84 مترمربع بصورت کنسول به سمت معبر در حد شرقی می باشد.)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل  -10.بنا در انباري زیرشیروانی به مساحت 1.28  مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت  -11پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 74.21 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم  -12تبدیل پارکینگ به مسکونی در طبقه اول به مساحت 41.90 مترمربع
بناي  -13از بابت احداث انباري اختصاصی زیر راه پله در زیرزمین به مساحت 4.54 مترمربع
مازاد بر تراکم از بابت احداث  انباري اختصاصی زیر رمپ در زیرزمین به مساحت 7.37 
داراي 7 باب کسري پارکینگ مسکونی و 2 باب کسري پارکینگ تجاري می  -14مترمربع
تعداد واحدهاي تجاري از 3 به 2واحد کاهش و   -16.مشمول تبصره 7 نمی گردد -15.باشد
تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 18 واحد افزایش یافته است لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از 
بابت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات به مساحت مجموعاً 209.84 مترمربع می 
معماري داخلی واحدهاي مسکونی فاقد حمام و  -.ایستگاه مشترك اجرا نشده است -.باشد
داراي راي .داراي آبدارخانه و فرمت آن تجاري بوده و بایستی تا زمان پایان کار اصالح گردد
کمسیون ماده 5 طبق بند 21 مورخ 91/10/18بدین شرح می باشد:  پیرو بند 5 مصوبه 
کمسیون ماده 5 مورخ 91/07/30 با توجه به موقعیت محل و ترافیک معبر  مذکور با تغییر 
کاربري به نوار تجاري مخالفت گردید و با توجه به نامه شماره 912/142/50/35 مورخ 
91/07/15 سرپرست معاونت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان 
گیالن مبنی بر بالمانع بودن احداث بنا در پالك مذکور با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی 
بر روي 3 باب مغازه ( هرکدام به مساحت 20 مترمربع) و بالکن مغازه در حد 1/3 ( با استفاده 
غیر کارگاهی و غیر صنعتی ) و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و با 
همچنین داراي نامه ". تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر مقررات و ضوابط موافقت گردید
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معاونت معماري و شهرسازي بشماره ب/  9213204 /ص  مورخ 92/02/10 بدین شرح می 
باشد:  با لحاظ الزامات بند 21 مورخ 91/10/18 کمسیون ماده 5 نظر به اصالح نقشه جدید 
ارائه شده با رعایت 3 باب مغازه هر مغازه حداکثر به مساحت 20 مترمربع و با لحاظ کنسول 
در نقشه اول ارسالی از سوي آن شهرداري منطقه به کمسیون ماده 5 و رعایت 2 باب 

پارکینگ در زیرزمین حدکثر در سطح اشغال بنا در طول 60% و دو باب پارکینگ در همکف و 
یکباب پارکینگ در نیم طبقه اول با دسترسی توسط باالبر خودرو مشروط به رعایت نکات 
ایمنی مطابق با استاندارد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و در مجموع 5 پارکینگ با 
لحاظ سایر ضوابط طرح تفضیلی و ضوابط قانونی صدور پروانه با دریافت حق و حقوق 

حالیه کمیسیون ماده 100 طی نامه شماره ش ر-74232-1393 ".شهرداري امکان پذیر است
مورخ 1393/12/11 اعالم داشته  با عنایت به احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه 

ساختمانی و مصوبه کمیسیون ماده 5 و نظر اداره میراث فرهنگی مبنی بر اینکه مالک حق 
احداث بیش از 4 طبقه را نداشته ، می بایست بالمانع بودن احداث طبقه پنجم از اداره میراث 
مغازه قطعه  -:الزم به ذکر است وضع موجود بدین شرح می باشد".فرهنگی استعالم گردد
مغازه قطعه دو  -یک داراي فعالیت شغلی بازي هاي رایانه اي و داراي تابلو به ابعاد استاندارد
 -داراي فعالیت شغلی نوشت افزار و اسباب بازي فروشی و داراي تابلو به ابعاد استاندارد
آپارتمان قطعه (3) در طبقه اول توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان دفتر وکالت 
آپارتمان قطعه (6) و(7)در طبقه دوم توسط مستاجر بعنوان مطب  -.استفاده می شود

آپارتمان قطعه (9) در طبقه سوم توسط  - پزشکی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)
مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان مرکز فیزیوتراپی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد 
آپارتمان قطعه (14)در طبقه چهارم توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري  - استاندارد)
 - بعنوان موسسه حسابداري و خدمات مالی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)
آپارتمان قطعه (15)در طبقه پنجم توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان موسسه 
آپارتمان قطعه (16)در طبقه پنجم  - حسابداري استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)
توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري بعنوان موسسه حسابداري استفاده می شود.(تابلو به 
آپارتمان قطعه (19)در طبقه ششم توسط مستاجر بدون مجوز شهرداري  - ابعاد استاندارد)

// بعنوان دفترمهندسی استفاده می شود.(تابلو به ابعاد استاندارد)

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 261,542,400(دویست و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  چهل 
و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 38.92  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/05/14 2/96/10764 بدوي چمارسرا-ر
حیم 

شعاعی-رم
ضانزاده-کو
چه میرآقا

2-2-10197-69-1-0-0 112

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 30.41مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 51,088,800
(پنجاه و  یک میلیون و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 30.41  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 93 مورخه 1395/12/10 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 434/32 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 34/36 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 8/59 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8/59 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8/59 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8/59 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1/05 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 4/56 مترمربع
با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ نداشته لیکن بخشی از  -7

.درب پارکینگی در محل پخ شمال غربی پالك تعبیه گردیده است
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 30/41 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 34/36 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل راه پله و 
آسانسور به بناي مفید به مساحت 4/56 مترمربع، تخطی از تبصره 7 به مساحت 30/41 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10764 مورخه 1396/05/14 مبنی بر 

.جریمه می باشد و خالف جدیدي مشاهده نگردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 65 درصد می باشد. (به میزان 5 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به تکمیل بنا و پیشرفت فیزیکی احداث بنا و 
میزان تخلفات اعالمی از سوي شهرداري که ناشی از سهل انگاري و عدم نظارت 

مامورین شهرداري میباشد و با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

اضافه بنا به مساحت 204/58 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 1718472000(یک میلیارد و  هفتصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  
هفتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .ضمنا در اجراي تبصره 
هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و 
مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق 

مقررات قانونی معرفی گردد 

جریمه 204.58  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10768 بدوي -
منظریه--س
هیل-نبش 
ك میرزایی

2-3-10050-10-1-0-0 113
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 3 مورخه 1393/02/07 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 634.33 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 183.15 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.81 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.81 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 34.81 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 56.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 27.86 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 1.03  -6
مترمربع بصورت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و به مساحت 26.83 مترمربع بصورت عدم 

.اجراي انباري می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 8.96 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -10

دیوار محوطه قدیمی تا کنون تخریب نگردیده لذا در خصوص عقب نشینی متعاقبا اظهار  -11
.نظر می گردد

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 12.47 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1395)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي حسین رجب خواه مژدهی  
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري به صورت همزمانساز به متراژ 

1.44 متر مربع و احداث بالکن تجاري به مساحت 14.06 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا 
به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی نسبت بمساحت 15.5 مترمربع بمبلغ 65100000(شصت و  پنج میلیون و  

یکصد هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 15.5  2
 

2100000  , 1329
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/18 2/96/10770 بدوي -
مطهري-باد
ي اله- 
ساغریسازا
-ن

2-3-10204-41-1-4-0 114

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ  یک باب مغازه برابر سند مالکیت ، به مساحت 16
 متر مربع داراي بالمانع صادره به شماره 3/33/3857 مورخ 1381/03/07 بوده و حالیه 
اقدام به احداث بالکن به مساحت 14.06 متر مربع نموده که از این مقدار به مساحت 1.08 متر 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی  . مربع باالبر است . سال وقوع 1395
اضافه بنا در مغازه به مساحت 1.44 متر مربع به دلیل : داراي مابه التفاوت به شرح زیر است
به استناد خطا در مساحت یابی به صورت یکدست ساز سال وقوع بر اساس فیش برق  1329
کسري . خط پروژه شماره 566 کل مغازه مذکور در مسیر تعریض خیابان 16 متري قرار دارد

پارکینگ ندارد . فعالیت شغلی ندارد  . ج/ح
  در خصوص اعتراض آقاي شهرام زمانی نسبت به راي شماره 2.95.10464 مورخ  
95.12.14 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به بازدید بعمل آمده توسط اعضاء 
کمیسیون از موقعیت ملک و بناي احداثی و با توجه محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد(ضمناً نماینده شوراي شهر (اقلیت ) مخالف نظر اکثریت و 

عقیده به جریمه در خصوص احداث مغازه را دارند)

جریمه 310.7  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/04/20 2/96/10773 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-
-روبروي ك 
الله -جنب 
ساختمان 
علیرضا

2-3-10013-40-1-0-0 115
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 184 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 
870/85 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 کاهش بنا در همکف از بناي اصلی به مساحت 12/32 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1/94 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1/94 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 8/18 مترمربع -6

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا گردیده است -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 16/80 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2/77 مترمربع -9

داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی از بابت عدم تامین پارکینگ جهت واحدهاي  -10
مسکونی

همچنین با توجه به دستور معاونت محترم منطقه درخصوص کسري پارکینگ از بابت عدم  
تامین پارکینگ حاشیه اي(پارکینگ شماره 1) نیز مشمول عوارض درآمدي می گردد. 

(مجموعا یک باب کسري پارکینگ و یک باب عوارض کسري پارکینگ)
.مشمول تبصره 7 نمی گردد 
.فعال کسري پارکینگ ندارد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 7/76 مترمربع و 16/80 مترمربع بناي مازاد بر تراکم تبدیل راه 
پله و آسانسور به بناي مفید و یک باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/95/10464 مورخه 1395/12/14 و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/96/10773 
مورخه 1396/04/20 و همچنین راي به شماره 2/96/11195 مورخ 1396/09/05 مبنی بر 

 .جریمه می باشد
همچنین از بابت احداث بارانداز جداساز به مساحت 59/35 مترمربع در همکف، بناي مازاد 
بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 48/49 مترمربع و چهار باب کسري 
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پارکینگ تجاري و دو باب کسري پارکینگ مسکونی و 28/30 مترمربع تخطی از تبصره 7 در 
آرا کمیسیون ماده صد مزبور، راي مبنی بر تخریب(اعاده به وضع سابق) بارانداز و واحدهاي 
تجاري و منتفی گردیدن کسري پارکینگ و تخطی از تبصره 7 داشته که داراي صورتجلسه 

.ضمیمه پرونده در مورخه 1396/05/25مبنی بر اجراي حکم تخریب می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت  2/77 مترمربع از بابت تبدیل راهرو به انباري 
.زیرشیروانی به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67/17 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 62/33 درصد می باشد.(به میزان 4/84 درصد کمتر از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 63/51 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 426787200(چهارصد و  بیست و  شش 
میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم 
مینماید .ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذ کور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 
نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 63.51  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10774 بدوي صندوق -
عدالت--اج
اقی -ابري

2-2-20096-48-1-0-0 116
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 70 مورخه 1395/10/23 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 637/16 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 74/82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 10/09 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10/09 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10/09 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10/09 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30/37 مترمربع (از این مقدار به مساحت 23/74  -5
مترمربع به علت عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 4/09 مترمربع -6
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 2/53 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
زیربناي تخلف صورت گرفته ( 50/05 مترمربع) از 5% زیربناي کل ساختمان( 59/05 

مترمربع) کمتر بوده لیکن با توجه به افزایش معنادار سطح طبقه سوم به دلیل عدم رعایت 
دو متر عقب سازي و با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، 
اضافه بنا مازاد بر تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 54/07 
.مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد
بابت اضافه بنا به مساحت 57/10 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و 
آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 3/88 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 
2/53 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه شماره 2/96/10774 
مورخ 1396/05/10 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10983 مورخه 1396/07/11 

.می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

116

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اضافه بناي همزمانساز به مساحت 19/43 مترمربع (الزم به توضیح است به مساحت  -1
8/34 مترمربع از اضافه بناي مزبور به دلیل محاسبه به صورت سایه کنسول در زمان ارسال 
به کمیسیون ماده صد بوده که حالیه برابر جانمایی پارکینگ ها به عنوان زیربناي تخلف 
محاسبه می گردد، همچنین به مساحت 4/09 مترمربع مربوط به راه پله و آسانسور به بام 

بوده که در زمان ارسال به کمیسیون اجرا نشده بود)
کاهش بنا به مساحت 1/71 مترمربع نسبت به راي -2

کاهش بنا به مساحت 3/88 مترمربع با توجه به کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل  -3
سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی نسبت به راي
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت 67/5 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 1/5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 13,162,500(سیزده 
میلیون و  یکصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید . ضمنا در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري 
انجام گیرد .

جریمه 67.5  1.5
 

130000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10775 بدوي منظریه-خی
ابان 

ولیعصر-خی
ابان 39

2-3-10077-13-1-0-0 117

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 48/7 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  633100(ششصد و  سی و  سه هزار و  
یکصد)  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد .ضمنا در هنگام نوسازي 

رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد 

جریمه 48.7  0.1
 

130000  , 1373 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت مشا ع مشترك  
.یک با ب خانه (طبق اسناد تک برگ ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد
.از بابت اعیانات هیچ گونه بالمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده است

مساحت اعیان اعالم شده به استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی بوده که با 
توجه به مساحتهاي اعالم شده به مساحت  48/7 متر مربع داخل تراکم و به  مساحت 67/5 
متر مربع خارج تراکم میباشد.(با توجه به فیش برق ارائه داده شده از طرف متقاضی سال 

وقوع تخلف 1373 ه-ش )
به استناد خط پروژه شماره 728 به مساحت تقریبی 4/8 متر مربع از اعیان در تعریض بن 
بست 6 متري قرار دارد. مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 

 .میگردد
. 

117

در خصوص     32.61   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 
نگردیده  و با توجه به رعایت پارکینگ لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 32.61  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/05/14 2/96/10777 بدوي نقره 
دشت-گوهر
ي-کوچه 
حبیب 
زاده-بن 
بست 
عباسی

2-2-10165-54-1-0-0 118

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 786,710,400(هفتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  ده 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 117.07  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 64 مورخ 1395/9/30 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت در 2واحد مسکونی به انضمام زیر شیروانی بصورت راه پله  و راهرو به 

 .مساحت کلی 218/63 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 117/07

: متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 27/4 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 27/4 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 27/4 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 27/4 متر مربع-4

اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 7/47 متر مربع-5
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعدا واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد(در کل -6

 ساختمان) در طبقه سوم به مساحت 32/61 متر مربع
مشمول تبصره  ماده هفت نمیگردد-7

سال وقوع تخلف 1395
*********************************************************

*****************************************
مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

 کسري پارکینگ ندارد
*********************************************************

*********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسوین ماده صد به شماره 2/96/10777 مورخ 

1396/05/14 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10985 مورخ 1396/07/11 بوده که 
.بپیوست میباشد

.بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
.رعایت ارتفاع 2/40متر پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
گزارش فوق در تاربخ 1397/05/04 بروز شده و مورد تایید میباشد

  .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز میباشد با توجه به میزان 
تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 68/91 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 463075200(چهارصد و  شصت و  سه 
میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 68.91  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10779 بدوي حاجی 
آباد-خیابان 
گنجه اي 
.این ملک با 
ملکهاي 
شماره 2و4 
تجمیع شده 
.است
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 18 مورخ 1395/06/08 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت و زیرزمین بانضمام انباري زیرشیروانی در 15 واحد مسکونی  به مساحت 
.کلی 2038.06 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:68.91 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 201.93 مترمربع  -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 17.13 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز به مساحت 36.80 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14.98 مترمربع -4
فعالً کسري پارکینگ ندارد.(توضیحاً تایید نهایی پارکینگ ها علی الخصوص پارکینگ  -5
شماره 14 در زمان پایان کار و پس از تست عملی در محل امکان پذیر خواهد بود.ضمناً با 
توجه به اینکه در زمان پروانه 4 باب و حالیه 6 باب پارکینگ بصورت تزاحمی جانمایی شده 

است بایستی عوارض مربوط به یک باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.58 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول تبصره 7

//. نمی گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ212,959,200(دویست 
و  دوازده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 19.94  3
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 2/96/10783 بدوي -
الکانی--اص
غري
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 626/20 به مساحت 
.173/05 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت پالك داراي اجازه ساختمانی شماره 372 مورخه 1364/04/01 به صورت 4/5 طبقه به 
صورت همکف پارکینگ و مغازه و طبقات باالتر به صورت مسکونی و به مساحت کلی 

636/50 مترمربع و همچنین با توجه به مندرجات موجود پروانه مذکور با توجه به درخواست 
شماره 3746 مورخه 1365/02/07 سطح زیربنا به 686/50 مترمربع افزایش یافته است. با 
توجه به نقشه هاي موجود جهت اجازه ساختمانی به صورت یک باب مغازه در همکف و 4 
واحد مسکونی در طبقات باال می باشد.. همچنین داراي استعالم جهت پاسخ به بانک به 

.شماره 16530 مورخه 1365/05/12 نیز می باشد
الزم به توضیح است با توجه به بازدید به عمل آمده متقاضی بدون اخذ مجوز از سوي 

شهرداري اقدام به تعمیرات کلی شامل احداث آسانسور در فضاي نورگیر حد غربی، و ایجاد 
اتاقک آسانسور در زیرشیروانی، بازسازي و احداث مجدد دیواره هاي داخلی مغازه، کفسازي 
کلیه طبقات، تخریب پنجره هاي پالك و احداث مجدد آن ها و تغییرات در محل دیوارگذاري 
داخلی طبقات که منجر به افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 8 گردیده است. الزم به 

.ذکر است راه پله دسترسی به اتاقک زیرشیروانی به صورت فلزي می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري وضع موجود ساختمان به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 8 
:واحد مسکونی و 1 باب مغازه در همکف بوده که داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

.به مساحت 4/34 مترمربع داراي کاهش در بناي اصلی -1
به مساحت 19/94 مترمربع به صورت احداث آسانسور و اضافه گردیدن بخشی از نورگیر  -2

.به صورت داکت به زیربناي طبقات (سال وقوع تخلف 1394)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل چهار واحد مسکونی به هشت واحد مسکونی به  -3

.مساحت 221/16 مترمربع
با توجه به اینکه بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تبدیل تعداد واحدها از 4 واحد  -4
مسکونی به 8 واحد مسکونی و همچنین بازسازي و احداث مجدد دیواره هاي داخلی مغازه 
(سال وقوع تخلف 1394) لذا با توجه به ضوابط جدید پارکینگی و تخلفات پس از پایانکار 
.اعالمی، داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري و 8 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.با استناد به خط پروژه شماره 1336-2048 فاقد عقب نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه تعمیرات شامل نماي ساختمان را دارد

*********************************************
با توجه به نامه شماره ش ر - 50283-1396 کمیسیون محترم ماده صد و با توجه به بازدید 
مجدد به عمل آمده و با عنایت به گزارش کارشناس محترم دادگستري، از ابتداي احداث بنا 
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هر طبقه به صورت دو واحد بوده و هیچ گونه افزایش واحد صورت نگرفته است، لذا بند 3 و 
4 تخلفات اعالمی شامل تبدیل 4 واحد مسکونی به 8 واحد مسکونی و کسري پارکینگ 

.اعالمی منتفی می باشد
همچنین طی بازدید صورت گرفته اقدام به اتمام عملیات ساختمانی شامل تکمیل تعمیرات 
نما و سایر تعمیرات ساختمانی و همچنین تعبیه درب کرکره اي اتوماتیک در حد جنوب 

.غربی نموده است
*******************************************

از بابت 19/94 مترمربع تخلف صورت گرفته داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/10783 مورخه 1396/05/07 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/10958 مورخه 

.1396/07/11 می باشد
همچنین طی بازدید صورت گرفته پیش از صدور پروانه تعمیرات و بدون مجوز از سوي 
شهرداري اقدام به اتمام عملیات ساختمانی شامل تکمیل تعمیرات کلی شامل نما سازي، 
کفسازي و رنگ آمیزي کل پالك، تعویض درب و پنجره و تخریب دیواره عرصه حد جنوب 
غربی و تعبیه درب کرکره اي اتوماتیک و تغییرات در بخشی از دیوارگذاري هاي پالن داخلی 

.پالك نموده است
الزم به ذکر است مغازه موجود در پالك داراي فعالیت شغلی فروش قطعات جانبی تلفن 

.همراه گردیده است
در خصوص اعتراض خانم سیده فاطمه میرباقري  نسبت به راي شماره 2.95.10504  
مورخ 95.12.16 کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ؛ البته با اصالح 
گزارش کارشناسی در خصوص بناي داخل تراکم به متراژ  193.62  مترمربع  ،مستنداً 
به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛  ضمن حفظ ضریب مندرج در راي بدوي ؛حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 1064910(یک میلیون و  شصت و  چهار هزار و  نهصد و  

ده)ریال صادر و اعالم می گردد

جریمه 193.62  0.1
 

55000  , 1365 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 2/96/10784 تجدید 
نظر

ضیابري-کو
چه ماسالی 

2
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در خصوص  بناي خارج از تراکم به متراژ   54.39  مترمربع  نیز مستنداً به تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري؛ ضمن حفظ ضریب مندرج در راي بدوي ؛حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 5235038(پنج میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  سی و  

هشت) ریال صادر و اعالم می گردد

جریمه 54.39  1.75
 

55000  , 1365 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه  داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ اعیان 
یک باب خانه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده ازطرف متقاضی)(سند ارائه داده شده فاقد 
مساحت و طول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي اعالم شده به استناد نقشه برداري ارائه 

.داده شده ازطرف متقاضی میباشد) میباشد
شایان ذکر است که ملک مورد نظر داراي دوباب خانه کامال مجزا  با دیوار جدا گننده مابین 
آنها است که از بابت خانه ها هیچ گونه بالمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده است و  

:داراي تخلفات زیر است

مالکین بدون اخذ مجوز از سوي شهرداري اقدام به تفکیک زمین مورد نظر به مساحت  -1
387/27 متر مربع  به دو قطعه مجزا اولی به مساحت 254/9 مترمربع و دیگري به مساحت 

 .132/37 مترمربع نموده اند
با توجه به اینکه هیچ گونه بالمانعی از طرف مالکین ارائه داده نشده است به مساحت -2
193/63 مترمربع  داخل تراکم و به مساحت 54/37 متر مربع خارج تراکم میباشد که از این 
مقدار ساختمان اول از سمت راست به مساحت 127/44 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 
48/87 متر مربع خارج تراکم و ساختمان دوم به مساحت 66/18 متر مربع داخل تراکم و به 

.مساحت 5/52 متر مربع خارج تراکم میباشد
 .اعیانات احداث شده با مصالح بنائی و با قدمت حدود  30 سال میباشد

 .با توجه به سال وقوع تخلف کسري پارکینگ ندارد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*****************************
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/10504 مورخ 
1395/12/16 و همچنین راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10784 مورخ 

.1396/04/24 بوده که بپیوست میباشد
شایان  ذکر است که در خصوص تفکیک زمین به دو زمین مجزا توسط متقاضی  راي صادره 

 .نشده است که نیاز به نظریه ارشادي را دارد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
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***************************
الزم به ذکر است کل زمین با توجه به سال سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی 

.فاقد  کسري حدنصاب تفکیکی میباشد
حالیه به استناد خط پروژه شماره 2558 به مساحت تقریبی 31/60 متر مربع  از عرصه و به 
مساحت تقریبی 1/5 متر مربع از اعیان   (خانه اول به مساحت  تقریبی 22/60 متر مربع از 
عرصه و خانه دوم به مساحت تقریبی 9 متر مربع از عرصه و به مساحت تقریبی 1/5 متر 

. .مربع از اعیان ) در تعریض  کوچه 10 متري قرار دارد
با توجه به اینکه ملک بصورت اوقافی  میباشد باتوجه به نامه اداره اوقاف استان گیالن به 
شماره 95/539431 مورخ 1395/06/14 که بپیوست بوده در تفکیک سند  به دو سند مجزا 
براي هر یک از ملک هاي مورد اشاره میباشد. (ملک اول به مساحت 254/9 متر مربع و ملک 

دیگر به مساحت 132/37 متر مربع)
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 95253-96/05/16 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  435000(چهارصد و  سی و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید3

جریمه 50  0
 

59000  , 1349 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/17 2/96/10785 تجدید 
نظر

پل -
عراق-دباغی
ان-عضدي
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توضیحات بازدید احترامابرابر دستور شماره ش ر-639-96/1/6 طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق 
بصورت یکباب مغازه دو دهنه  قدیمی برابر نقشه برداري  خط پروژه   بسطح  (  50/56 ) متر 
مربع   مدارك ارائه  شده از سوي وراث بصورت فروشنامچه عادي بوده  بالمانعی در خصوص 
مکان صدرالذکر  ارائه نشده با توجه به سوابق در پرونده نوسازي قدمت ملک تقریبی سال ( 
برابر خط پروژه شماره  (   715  )تقریبی بسطح 49.56متر مربع در خیابان .1349 ) میباشد
همجوار فضاي سبز حریم رودخانه و بسطح تقریبی 1 متر مربع  فضاي سبز همجوار حریم 
حالیه با توجه به بازدید مجدد وبسته بودن درب مغازه ه و پوشش محل  رودخانه  قرار دارد
ورودي امکان ورود به ملک  مقدور نبوده الزم بذکر است در اینخصوص کارشناسی 

. دادگستري بشماره 2-347 مورخ 95/10/28 انجام گردیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

96451200(نود و  شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست)ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 94.56  1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 2/96/10786 تجدید 
نظر

زرجوب به -
طرف 
خواهرامام-
روبروي 
مسجدامام 
صادق(ع)-ت
اجر باشی

2-3-10206-199-1-0-0 123

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند با توجه به  اینکه ملک در حاشیه رودخانه قرار داشته به جهت 
پاسخگویی و تعیین مساحت عقب نشینی نیاز به خط پروژه را دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 216000000(دویست و  شانزده 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/07 2/96/10787 تجدید 
نظر

-
منظریه-شا
د 

بین-زرمخ
ي-جنب 
رستوران 
تک

2-3-10022-67-1-0-0 124

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 153,711,000
(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  یازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 81.4  3
 

70000  , 1362
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی 
و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 281578000(دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد 

و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 76.58  4
 

1440000  , 1362
 , 1391

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه دو طبقه مشتمل بر دو باب 
از بابت .مغازه به مساحت 330 مترمربع به شماره 3166و 12/571 برابر سند مالکیت می باشد
اعیان داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري 
اضافه  -1:ارایه شده داراي اضافه بنا به مساحت کلی 192.97 مترمربع به شرح ذیل می باشد
بنا در همکف از بابت احداث یک باب اطاق مسکونی به مساحت 34.99 مترمربع(قبل از 
اضافه بنا در همکف از بابت احداث بارانداز فلزي به  -2بالمانع فوق - سال تخلف 1363)
اضافه بنا در همکف از بابت توسعه مغازه  به  -3مساحت 40.30 مترمربع(سال تخلف 1391)
مساحت 47.47 مترمربع(سال تخلف 1391- توضیحاً مغازه مذکور داراي فعالیت شغلی 
اضافه بنا از بابت احداث بالکن به  -4رستوران و داراي تابلو به ابعاد استاندارد می باشد.)
اضافه بنا در تراز بالکن در قسمت مربوط  -5مساحت 29.11 مترمربع(همزمانساز-سال1362)
اضافه بنا در  -6به راه پله مسکونی به مساحت 14.69 مترمربع ( همزمانساز-سال1362)
اضافه بنا در طبقه دوم به  -7طبقه اول به مساحت 11.38 مترمربع( همزمانساز-سال1362)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت  -8 مساحت 11.38 مترمربع(همزمانساز-سال1362)
داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی و دو  -9 3.65 مترمربع(همزمانساز-سال1362)
با استناد به خط پروژه شماره 748 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال تخلف 1391)
پیوست  به مساحت تقریبی 0.5 مترمربع از اعیان در هر طبقه در تعریض خیابان 35 متري 
حد جنوبی و به مساحت 1.2 مترمربع از عرصه  و0.3 مترمربع از اعیان(مجموعاً 1.50 
// .استعالم موقعیت مکانی دارد.مترمربع) در حریم فضاي سبز همجوار رودخانه قرار دارد

124

با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد.  سایر 25  0
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/29 2/96/10788 بدوي ضیابري-روب
روي آموزش 
و پرورش 
یک

2-2-10040-27-1-0-0 125

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري بصورت مشاع مشترك ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 213.75 مترمربع قطعه سوم و فاقد حدود ارتفاقی (مطابق سند)  
وداراي بالمانع شماره 2/33/34192 مورخه 1381/10/18 بوده  برابر سوابق موجود در شماره 
ارجاع 260149، پالك فوق داراي تفاهم نامه با شهرداري منطقه دو به شماره 165389 مورخه 
1395/08/13 مبنی بر اخذ مجوز از شهرداري جهت استقرار سازه غیرثابت و موقت به منظور 
بهره برداري جهت کلینیک ساختمانی با حفظ کاربري مسکونی موجود  داراي تفاهم نامه 

.مذکور در یک مقدمه، پنج ماده، یک تبصره و چهار بند تنظیم گردیده  است
مالک بر خالف مجوز در پالك صدرالذکر با سازه  بلوك سیمانی و سربندي به صورت خرپاي 
چوبی و پوشش ورق حلبی احداث نموده وهمچنین مبادرت به اجراي نما با سنگ آنتیک 

: اقدام نموده موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث بناي تجاري بسطح 60 متر مربع -1
 داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2

 سال تخلف 1395 میباشد
به استناد خط پروژه شماره 475 فاقد عقب نشینی میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

125

نظر به اینکه تخلف اعالمی به شرح گزارش مورخ 96/5/24 شهرداري منطقه دو، مبنی 
بر تعمیر اساسی و تعویض سربندي جزء تخلفات ساختمانی احصا شده و مقرر در ماده 
صد شهرداري و تبصره هاي مربوطه نمی باشد و اساسا بنایی به ساختمان موردنظر 
اضافه نشده است و مستحدثات جدیدي ایجاد نگردیده تا مستلزم جریمه یا اقدام 
قانونی دیگري شود لذا باتوجه به مراتب مذکور به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 39  0.5
 

2100000  , 1396 تجاوز به معابر عمومی 1396/07/11 2/96/10808 بدوي ولیعصر -
-ك شهید 
-عشقی

2-3-10042-224-1-0-0 126

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماطی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري ازتخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري از بابت عرصه بسطح 102/75 متر مربع و 
اعیان مسکونی بسطح 78 متر مربع داراي بالمانع بشماره 2/22/37580-83/10/30 و 
پرونده درآمدي بشماره 30637 میباشد,و همچنین داراي مجوز تعمیرات جزئی  شامل چکه 
گیري  و تعویض بعضی از حلبهاي فرسوده دریافت نموده است  حالیه مالک بر خالف مجوز 
کل سربندي را تعویض و با سازي فلزي ترمیم و باسازي نمود الزم بذکر است با توجه به 
 اجراي سربندي و نوع مصالح بکار رفته  در سربندي  فاقد استحکام میباشد

برابر خط پروژه 1061 مقدار تقریبی 39 متر مربع در تعریض کوچه هاي 10مترب و 6متري 
.اصالحی میباشد

 

126

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها،، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 29,520,000(بیست و  نه میلیون و  پانصد و  

بیست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 24.6  1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10809 بدوي پل عراق -
-دانش سرا 
- آل 
بویه--شها
ب -زیور - 
لطیفی

2-3-10020-85-1-0-0 127

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه،  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  21703200(بیست و  یک 

میلیون و  هفتصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 180.86  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي 
پالك فوق برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک  داراي خرید نامه عادي ( نسقی) به استناد 
نقشه  معماري  عرصه بسطح 130/85 متر مربع  بر روي آن یکباب ساختمان مسکونی فعال 
در یک طبقه روي پیلوت   شامل همکف پیلوت  بسطح 102.73 متر مربع و طبقه اول بسطح 

. 102.73 متر مربع   با سازه بتونی احداث شده است
بناي داخل تراکم آن بسطح 180/86 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 24/60 متر 

 مربع سال محاسبه تخلف  برابر  فیش برق ارائه شده 1387 میباشد
. کسري پارکینگ ندارد

با توجه به عدم وجود سند مالکیت و نامه شماره ب/9027298/ص معاونت محترم معماري و 
شهرسازي اعالم عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر 

.می باشد

127

پرونده عینا به شهرداري منطقه اعاده تا مجددا به مالک یا احدي از بستگان یا خادم 
وي ابالغ تا ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ اخطاریه با در دست داشتن کلیه مدارك 
ساختمان موضوع تخلف به شهرداري منطقه مربوطه مراجعه و با حضور متخلف 
ساختمانی، مجددا در خصوص میزان تخلف ساختمان بررسی و نتیجه به این 

کمیسیون منعکس و در صورت عدم حضور مشارالیه در مهلت تعیین شده، پرونده به 
این کمیسیون اعاده گردد.

سایر 157.42 3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1396/07/11 2/96/10821 فرم 
قرار

نقره -
دشت--بن 
اول

2-2-10205-115-1-1-0 128

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی بر روي پالك فوق 
با توجه به سوابق موجود در شهرداري مکان  صدرالذکر بصورت عرصه و اعیان آپارتمان 
مسکونی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزي شده از صفر فرعی از اصلی مذکور به مساحت 
52.68 متر مربع واقع در نیم طبقه فوقانی به انضمام پارکینگ قطعه 2 تفکیکی به مساحت 
26.17 متر مربع واقع درطبقه همکف به انضمام پارکینگ قطعه  1تفکیکی به مساحت 25.6
متر مربع واقع در طبقه همکف  به انضمام انباري  قطعه 3 تفکیکی  به مساحت 2.97 متر 
مربع   داراي  پرونده درآمدي بشماره 879 میباشد با توجه به عدم همکاري مالک و عدم 
توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري    بدون مجوز از مکان فوق   بصورت کارگاه 
شیرنی پزي استفاده میگردد  و همچنین  مبادرت به تعمیرات داخلی از قبیل کف سازي و 
کاشیکاري  اقدام نموده است . در خصوص بالمانع نیاز به ارائه مدارك از سوي مالک میباشد 

: موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل پارکینگ قطعه 2 و قطعه یک و انباري قطعه و مسکونی قطعه 5 تفکیکی بسطح  -1

 107/42 متر مربع  به تجاري با فعالیت شغلی کارگاه شیرینی پزي
 به جهت تبدیل داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري -2

.سال تخلف 1392 میباشد
در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد 

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  176,870,400(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار 

و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.08  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10823 تجدید 
نظر

-
تختی-کوچ
ه 

گلستان-جن
ب مدرسه 
توحید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی  به  شماره 171 مورخ 1394/12/27 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 494.48 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:20.42 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.03 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.03 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.03 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.3 مترمربع -5

کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.33 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت 9.66  -7

مترمربع
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -8

.تبصره 7 نمی گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62.98 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

 .کسري پارکینگ ندارد
از بابت کلیه موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/96/8087 مورخ 
1396/04/10 و تجدید نظر به شماره 2/96/10823 مورخ 1396/05/10 بوده و خالف جدیدي 

//.مشاهده نگردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم مازیار اسد اله زاده  نسبت به راي شماره 2.96.10692 مورخ 
96.4.13 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 
که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و 

استوار میگردد. 

جریمه 318.78  0
 0.5 
 1.5 
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10825 تجدید 
نظر

بلوار امام -
خمینی-پاس
تور-علیزاد
ه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 62 مورخ 95/09/16 
بصورت چهار طبقه روي پیلوت وزیرشیروانی با زیربناي 801.18 مترمربع صادر گردیده است 
.عملیات ساختمانی درمرحله اجراي اسکلت و تاکنون سقف شیروانی اجرا نشده 

است....حلیه براساس نقشه برداري و معماري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا بر 
:خالف مدلول پروانه وخارج طول 60% بشرح ذیل نموده است

 افزایش بنا درهمکف بسطح 25.47 مترمربع-1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 37.47 مترمربع که جمعا بسطح 149.88  -2

.. مترمربع
مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري می  -3

.باشد
رعایت  تعداد پارکینگ میگردد. ودر خصوص خروجی پارکینگ پس از اجراي نصب درب -4

..ها قابل به بررسی خواهد بود
درهنگام صدور پروانه بمقدار 62.47 مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته -5

..است..جمع کل افزایش بنا بمقدار 175.35 مترمربع میباشد
..ارتفاع پیلوت رعایت گردیده است-6

تاکنون انباري در زیرشیروانی اجرا نگردیده است وافزایش بناي ان پس از اجرا قابل به -7
...بررسی خواهد بود

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد که زیربناي تخلف  مربوطه بسطح -8
. 78.08 مترمربع .(بکسر افزایش بنا درطبقات  3 و4 و کاهش سطح راه پله )

کاهش سطح راه پله و افزودن ان به فضاي داخلی ساختمان در طبقات هرکدام بسطح -9
..0/72 مترمربع که جمعا بسطح 2.88 مترمربع میباشد

مراتب جهت صدور عدم خالفی و شروع عملیات ساختمانی و دستور مقتضی ارسال  
.میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص  بالکن تجاري با ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

275,788,800(دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 27.36  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/07 2/96/10836 بدوي بلوار 
ضیابري - 
نبش حبیب 
زاده- 
ساختمان 
تبارك
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 58.73مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 98,666,400
(نود و  هشت میلیون و  ششصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 58.73  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی ، با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
167,865,600(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  شصت و  پنج هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.98  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 8 مورخه 1394/03/27 به صورت 2 
طبقه روي مغازه در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 344/19 مترمربع 

.صادر گردیده است.ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 24/98 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1395)
کاهش بنا در همکف به مساحت 0/89 مترمربع -1

 اضافه بنا به صورت توسعه بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 23/83 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/89 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/89 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1/15 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت  -6

3/53 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت  -7

 4/25 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از طول 60%دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 58/73 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -9

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در زمان صدور پروانه ساختمانی یک  -10
.باب عوارض کسري پارکینگ پرداخت گردیده است

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 مبنی بر مخالفت با تغییر کاربري به نوار تجاري می باشد. با 
رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه همکف از سمت معبر 35 متري به منظور احداث رواق در 
سرتاسر بر زمین (ارتفاع رواق 3/40 متر) با احداث بنا در حد 2 طبقه مسکونی بر روي صرفا 
یک باب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع به ارتفاع 5/40 متر به همراه بالکن مغازه در 
حد یک سوم در باالي رواق و 3 طبقه مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در 
ضلع شمالی پالك و با تامین پارکینگ براساس ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر 

.ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردیده است
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.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
.همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 247589 مورخه 1395/02/15 می باشد

الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه ساختمانی یکباب کسري عوارض پارکینگ تجاري 
.پرداخت گردیده است که درخصوص آن نیاز به گواهی واحد درآمد نیز می باشد

داراي رمپ رو به شارع عام در حد غربی به ارتفاع تقریبی 0/1 متر به عمق 0/5 متر می باشد، 
سایر آیتم هاي چک لیست پیوست گزارش بازدید در خصوص پایانکار ساختمانی رعایت می 

.گردد
.الزم به توضیح است فعالیت شغلی واحد تجاري به صورت نصب پنجره دو جداره می باشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارد
**********************************

گزارش مزبور با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 2/96/10927 مورخه 1396/07/11 
درخصوص بررسی مساحت هاي اعالمی اضافه بنا و مازاد بر تراکم در طبقه اول اصالح و 

.تنظیم گردیده است
.الزم به توضیح است رمپ رو به شارع اصالح گردیده است

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 3,300,000,000(سه میلیارد و  

سیصد میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 500  2
 

3300000  , 1395 1396/07/11 کسري پارکینگ 2/96/10850 تجدید 
نظر

بعد از -
میدان 
فرهنگ-فر
وشگاه 
زنجیره اي 
-رفاه
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به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4 برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 6,758,400,000(شش میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  هشت میلیون 
و  چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 512  4
 

3300000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  بر روي  پالك  
فوق بصورت فروشگاه زنجیرهاي رفاه که از بابت اعیانات داراي راي کمیسیون ماده صد 
بشماره 6003-83/4/27  کمیسیون ماده صد و سوابق پرداختی میباشد  حالیه بدون مجوز 
 -1: مبادرت به توسعه بنا با سازه فلزي اقدام نموده است موارد تخلف به شرح زیر است
از بابت -2توسعه بنا در دوقسمت بسطح کلی تقریبی 512 متر مربع ( سال تخلف 1395)
در خصوص مقدار دقیق  توسعه  داراي 20 باب کسري پارکینگ تجاري ( سال محاسبه 1395)
 کسري پارکینگ  پس  از ارائه  نقشه برداري و بازدید از داخل ملک متعاقبا اعالم میگردد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري  فروشگاه  گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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حسب بررسی محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را در خصوص احداث بالکن تجاري با قدمت 19 سال به مساحت 60 مترمربع راي به 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعا بمبلغ 4290000(چهار میلیون 

و  دویست و  نود هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 6.5  3
 

220000  , 1377 بالکن بدون پروانه 1396/07/11 2/96/10851 بدوي خ امام 
خمینی 
-پاساژ 
ساالر

2-1-10164-4-1-74-0 13
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 11.16 
.مترمربع قطعه 35 تفکیکی در طبقه همکف (مطابق سند) می باشد

داراي بالمانع شماره 3/33/24291 مورخه 1376/12/12 مندرج در سند اجاره نامه شماره 
181374 مورخه 1376/12/24 بوده و حالیه طی بازدید بعمل آمده داراي خالف بصورت 
.احداث بالکن فلزي به مساحت تقریبی 6.5 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1377)

.ضمنا مغازه مورد استعالم بصورت خیاطی مورد استفاده می باشد
و  GIS به استناد گواهی کارشناس خط پروژه، طرح تفصیلی مصوب 95/11/2، نقشه هاي
همچنین نامه معاونت معماري و شهرسازي به شماره 8799-96/1/21 در بافت بازار قرار 
داشته و رعایت توسعه معابر مطابق طرح هاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و مقررات میراث 

.فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
85446-96/05/04 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   1080000000(یک 

میلیارد و  هشتاد میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 1139.54  0
 

340200  , 1381 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/05/07 2/96/10871 بدوي خیابان 
سعدي-خط 
ماشین سه 
رشت

2-1-10018-50-1-0-0 134

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
85446-96/05/04 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ  70000000(هفتاد 

میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 29.37  0
 

340200  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب  یک برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 187,110,000(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  

یکصد و  ده هزار ) ریال صادر مینماید..

جریمه 550  1
 

340200  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه و اعیان زمین با بناي اداري احداثی  برابر سند مالکیت ،  که در وضع 
موجود داراي اعیانات خالف ساز به مساحت کلی 1168.91 متر مربع ( یک باب مغازه در 
همکف به مساحت 18.72 متر مربع داراي بالکن به مساحت تقریبی 10.65 متر مربع داراي 
فعالیت شغلی لوازم ایمنی و آتش نشانی بوده و داراي تابلو به ارتفاع 1.60 و عرض 3.67 متر 
است و به مساحت   1139.54 متر مربع به صورت اداري ) مورد استفاده اداره کل حراست 

استان است . سال وقوع 1381
بر اساس مکاتبه شماره 48074 مورخه 1396/02/11 واحد محترم خط پروژه  ملک مورد نظر 

. عقب نشینی ندارد
. باب کسري پارکینگ دارد 22

مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
است .مساحت بالکن مندرج بر اساس مساحت یابی دستی بوده و در نقشه برداري لحاظ 

. نگردیده است

توضیح : در حد جنوب شرقی داراي درب پارکینگی به طرف پالك ثبتی مجاور ( ساختمان 
شهرداري مرکز فعلی ) بوده و لیکن در سند مالکیت به پالك ذکر گردیده که طی بررسی به 
عمل آمده و اظهارات نماینده محترم اداره حراست درب مذکور طی هماهنگی هاي به عمل 
آمده به صورت موقت بوده و ایشان اعالم نمودند که نسبت به مسدود نمودن درب مذکور 

. اقدام مینمایند
نظر به اینکه به لحاظ معذورات امنیتی و حفاظتی امکان بازدید و مساحت یابی از کل 
ساختمان وجود نداشت لذا تایید نقشه هاي وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی مقدور 

. نیست
. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه دارند
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 نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضرورت قلع آن بنظر 

نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم ، به مبلغ  37,798,300(سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت 

هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 121.93  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 2/96/10877 تجدید 
نظر

خ شهید -
دباغیان-  
میدان 
مصلی--ك 
شهیدرجائی

2-3-10112-1-1-0-0 13
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 14,585,500(چهارده 

میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 9.41  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/14 2/96/10877 تجدید 
نظر

خ شهید -
دباغیان-  
میدان 
مصلی--ك 
شهیدرجائی

2-3-10112-1-1-0-0 13
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما برابر نامه شماره ش ر 216144-95/10/22 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه ماك از مکان فوق برابر مدارك ارائه شده  داراي خریدنامه عادي ( نسقی) و به استناد 
کروکی نقشه برداري  عرصه بسطح 101/61 متر مربع بر روي آن یکباب ساختمان مسکونی 2 
طبقه در یکواحد مسکونی  بمساحت کلی 131/34 متر مربع  با سازه بتونی بدون مجوز  
احداث گردیده است  ساختمان  صدالذکر در مرحله بهره برداري میباشد موارد تخلف به 
بناي داخل تراکم آن بسطح 121/93 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن  -1: شرح زیر است
 با توجه به ضوابط داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی بوده -2 بسطح 9/41 متر مربع
در خصوص مقدار  عقب نشینی با توجه به عدم وجود  سال محاسبه تخلف 1395 میباشد
سند مالکیت و همچنین  برابر نامه شماره ب/9027298/ص معاونت محترم معماري و 

شهرسازي اعالم عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر 
.می باشد.متعاقبا اعالم میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/14 2/96/10880 بدوي امام-گونی -
بافی - نبش 

خ تابان-1

2-3-10025-11-1-0-0 136

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت اضافه 
بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

353,640,000(سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 210.5  0.5
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
84103-96/05/02 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   900000000(نهصد 

میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 49.27  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/14 2/96/10880 بدوي امام-گونی -
بافی - نبش 

خ تابان-1

2-3-10025-11-1-0-0 136

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 210,940,800(دویست و  ده میلیون و  نهصد و  چهل هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.39  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی تمدید شده به  شماره 192 مورخ 1392/12/28 
بصورت 4/5 طبقه بر روي زیرزمین در 4 واحد مسکونی و یک واحد تجاري و بمساحت 
.1163.89 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:23.11 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 190.27 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 3.92 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.92 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.92 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.92 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.92 مترمربع -6
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.51 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 90.95 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی در همکف و طبقات به مساحت  -9

210.50 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -10

همکف و طبقات به مساحت 18.03 مترمربع
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه ساختمانی کمتر است مشمول  -11

.تبصره 7 نمی گردد
.داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب مسکونی می باشد -12

.تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است -13
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.68 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 طی بند 15 صورتجلسه مورخ 1392/03/19 بدین شرح می 
باشد: با تغییر کاربري به نوارتجاري مخالفت گردید.با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر 
روي صرفاً یک باب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع با ارتفاع 3.40 متر (با استفاده 
غیرکارگاهی و غیرصنعتی)و پیلوت و احداث زیرزمین (در زیر سطح پوشش همکف)با در نظر 
گرفتن جک باالبر خودرو و در 4 واحد مسکونی و با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و 
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رعایت 3 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع غربی پالك و با تامین پارکینگ مناسب و 
رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید.(ضمناً احداث کنسول در سمت معابر 

ممنوع می باشد.)

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 10.09مترمربع  ،2باب کسري پارکینگ تجاري ،تبدیل 
پیلوت به تجاري به مساحت 49.27 مترمربع،عدم رعایت جانمایی به مساحت 210.50 
مترمربع و کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت 21.30 مترمربع داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد طی به شماره 2/96/10880  مورخ 1396/05/14 بوده و حالیه 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.94 مترمربع (همزمانساز-سال 1395) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -5
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.32 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 41.68  -7
مترمربع(سال تخلف 1396)

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -8
همکف و طبقات به مساحت 3.27 مترمربع(نسبت به راي)

داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -9
تخلف 1396)

//تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1396) -10
*********************************

در خصوص مابه التفاوت فوق نیز داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/97/12171 
مورخ 1397/05/23 و تجدیدنظر به شماره 2/97/12247 مورخ 1397/06/20 بوده که طی آن 
از بابت اضافه بنا به مساحت 13.02 مترمربع به جریمه و ازبابت بقیه موارد تخلف به تخریب و 

.اعاده به وضع سابق محکوم شده که راي مذکور تا کنون اجرا نشده است
متعاقبا دیوان عدالت اداري طی دادنامه شماره 9709970900704660 مورخ 1397/12/11 راي 

.کمیسیون ماده 100 را نقض نموده است
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/13429 مورخ 1398/04/30 اعالم نموده: 
پرونده عینا جهت بررسی در خصوص میزان وضعیت ترافیک در ساعات پرتردد بهمراه 
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تصاویر و مستندات ترافیکی به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی به همراه 
اعالم کاربري،میزان دقیق عقب نشینی و معابر موجود تهیه و نتیجه به این کمیسیون 

//".منعکس گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 894724000(هشتصد و  نود و  

چهار میلیون و  هفتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 148.76  1
 

1100000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/17 2/96/10881 تجدید 
نظر

خ امام -
خمینی-می
دان 
-توشیبا

2-3-10114-5-1-0-0 13
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 36 مورخ 1388/03/02 بصورت شش  طبقه 
روي زیر زمین در یک واحد بانک و 5 واحد مسکونی و بمساحت کلی 1487/35 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و نازك کاري (فاقد فعالیت 
کارگري) می باشد و همچنین  تصویر کروکی نقشه برداري ثبت نظام ارائه شده توسط 

متقاضی داراي اضافه بناي مسکونی خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 
:334 مترمربع به شرح زیر  می باشد

کاهش بنا در زیر زمین به مساحت 0/37 مترمربع (نسبت به پروانه)-1
اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 54/06 مترمربع (به مساحت 9/17 مترمربع از -2

آن از بابت احداث پست برق  می باشد)
کاهش بناي مسکونی درطبقه اول به مساحت 3/88 مترمربع (نسبت به پروانه)-3

اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به مساحت 6/19 مترمربع-4
اضافه بناي مسکونی در طبقه سوم به مساحت 6/19 مترمربع-5

 اضافه بناي مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 6/19 مترمربع-6
 اضافه بناي مسکونی در طبقه پنجم به مساحت 33/99 مترمربع-7

اضافه بنا در طبقه ششم از بابت احداث یک طبقه مازاد به صورت مسکونی به مساحت -8
161/42مترمربع (در پروانه در این تراز به مساحت 40/40  مترمربع راه پله و آسانسور به بام 

داشت)
اضافه بناي مسکونی در راه پله به بام به مساحت 65/96 مترمربع-9

تبدیل قسمتی از فضاي زیر زمین به فضاي تاسیسات به مساحت 35/53 مترمربع-10
 تبدیل مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 114/56مترمربع-11

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به مساحت 110/82 مترمربع-12
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه دوم به مساحت 215/49 مترمربع-13
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه سوم به مساحت 215/49 مترمربع-14

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه چهارم به مساحت 215/49 مترمربع-15
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه پنجم به مساحت 215/49 مترمربع-16
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه ششم به مساحت 201/82 مترمربع-17
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه هفتم به مساحت 65/96 مترمربع-18

اجراي نماسازي کامپوزیت در حدین شمال و جنوب در مجموع طبقات به مساحت 19-44/16
 مترمربع

تجاوز به سمت پالك مجاور شرقی به صورت اجراي نماسازي کامپوزیت در مجموع -20

13
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طبقات به مساحت 29/52 مترمربع و ایجاد پنجره به سوي ملک مجاور (فرماندهی انتظامی 
استان گیالن طی نامه به شماره 28741/د مورخ 1389/10/15 به شهرداري اعالم نموده که 

ایجاد نماسازي و نورگیري به سمت پالك مجاور بالمانع می باشد)
عدم رعایت عقب سازي پلکانی در طبقات که از مسکونی خارج شده به مساحت 110/16 -21

مترمربع
کسري پارکینگ تجاري 34 باب می باشد (قابل ذکر است پارکینگ مورد نیاز 36 باب -22

.بوده که 2 باب آن در زیر زمین تامین شده است)
با توجه به زمان صدور پروانه مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر -23

.رشت نمی گردد
از بابت اضافه بناي مسکونی به مساحت 272/08 مترمربع در همکف و طبقات (8 مترمربع به 
صورت کانکس برق در محوطه و اضافه بنا در طبقه دوم تا پنجم 41/20 مترمربع و یک طبقه 
مازاد به مساحت 156/92 مترمربع و به مساحت 65/96 مترمربع طبقه هفتم )،تبدیل 
مسکونی به تجاري به مساحت 1245/53مترمربع در همکف و طبقات ( از این مقدار به 
مساحت 35/53 مترمربع از بابت تبدیل قسمتی از فضاي زیر زمین به فضاي تاسیسات  می 
باشد قابل ذکر است کمیسیون ماده صد با توجه به صورتجلسه ارزیابی مورخه 1391/02/17 
طبقه هفتم را فاقد ارزش سرقفل دانسته است لذا مساحت آن 107/01 مترمربع در متراژ 
تبدیل طبق راي کمیسیون لحاظ نگردیده است قابل ذکر است مساحت صحیح طبقه هفتم 
65/96 مترمربع بوده که در گزارش ارسالی به کمیسیون به اشتباه مساحت تراس غیر 

مسقف و فضایی تجاري در متراژ  لحاظ گردید)،47 باب کسري پارکینگ (45 باب اداري و 2 
باب تجاري)،اجراي نماسازي کامپوزیت در حدین شمال و جنوب در مجموع طبقات به 
مساحت 44/16 مترمربع،تجاوز به سمت پالك مجاور شرقی به صورت اجراي نماسازي 
کامپوزیت در مجموع طبقات به مساحت 29/52 مترمربع و ایجاد پنجره به سوي ملک 
مجاور(فرماندهی انتظامی استان گیالن طی نامه به شماره 28741/د مورخ 1389/10/15 به 
شهرداري اعالم نموده که ایجاد نماسازي و نورگیري به سمت پالك مجاوربالمانع می باشد) 
عدم رعایت عقب سازي پلکانی در طبقات که از مسکونی خارج شده به مساحت 110/16 
مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طبق صورتجلسه مورخ 1391/04/19 و 

 .تجدیدنظر به شماره 8782 مورخ 1391/07/09 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت خالف ساختمانی به مساحت 61/92 مترمربع افزایش و به مساحت 
4/25 مترمربع کاهش به صورت مسکونی نسبت به پروانه ،تبدیل مسکونی به تجاري به 
مساحت148/76مترمربع افزایش (سال تخلف 1389)  و تعداد 13 باب پارکینگ کاهش 
نسبت به راي دارد ( قابل ذکر است در راي کمیسیون ماده صد 47 باب کسري پارکینگ ذکر 
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شده که  45 باب اداري و 2 باب تجاري عنوان شده است)
قابل ذکر است پس از راي کمیسیون ماده صد (فوق االشاره) خالف جدیدي صورت نگرفته و 
مابه التفاوت اعالم شده به علت خطا در مساحت یابی و همچنین اشتباه در گزارشات قبلی 

.می باشد
.راه پله فرار دارد،ایستگاه مشترك ندارد طبق پروانه صادره نیز نداشت

قابل ذکر است داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 29 مورخ 1386/11/02 به این شرح می 
باشد:با احداث بانک با رعایت ضوابط سطح اشغال تجاري-نواري (طبقه اول و همکف به 
صورت بانک) موافقت و درخصوص احداث طبقات مسکونی با رعایت سطح اشغال مجاز 

مسکونی و 60 درصد طول زمین با شش طبقه بر روي زیرزمین موافقت گردید.ضمنا رعایت 3
 متر عقب سازي از بر خیابان اصلی الزامی است و احداث زیر زمین جهت تامین پارکینگ با 

.سطح اشغال 100% الزامی است
قابل ذکر است در طبقه آخر مساحت تراس غیر مسقف و فضایی تجاري در متراژ  لحاظ نمی 
گردد که به اشتباه در کروکی نقشه برداري آمده است  لذا در این خصوص نیاز به اصالح 

.کروکی نقشه برداري ثبت نظام در زمان پایانکار می باشد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 1840000(یک میلیون و  

هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50.79  0
 

55000  , 1354 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/17 2/96/10887 بدوي -
سعدي--اقت
صاد

2-1-10001-24-1-0-0 13
8

توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ هر یک از سه باب دکان  برابر سند اجاره 124281 مورخ 
1362/11/11 بوده که در وضع موجود یک باب دکان به مساحت 35.05 متر مربع و بالکن به 
مساحت 15.74 متر مربع  که فاقد هرگونه سوابق و بالمانع در شهرداري بوده و متقاضی 

. مستنداتی ارائه ننموده است
. سال وقوع بر اساس فیش برق ارائه شده توسط متقاضی 1354 است

. فاقد تابلو بوده و فعالیت شغلی آن کله پاچه است
. بر اساس خط پروژه شماره 413  کل ملک فوق در مسیر تعریض قرار دارد

________________________________
 . داراي گزارش کارشناس رسمی دادگستري بوده که از نظر متراژي مورد گواهی است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي گلعلی مهربان  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  توسعه بنا در همکف بصورت تبدیل پیلوت و موتورخانه به 

تجاري  و نیز تبدیل واحد مسکونی در نیم ظبقه اول به سطح 86.16 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد ؛با توجه به تجاري بودن مکان تعرفه شده و انتخاب کارشناس وفق 
مقررات و تعین ارزش سرقفلی به مبلغ  1552000000ریال فلذا  مستندا به تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري حکم  به پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر 
نظریه کارشناسی به شماره 90618  مورخ 96.5.10 به مبلغ 310400000 ریال صادر و 

اعالم می نماید

جریمه 95.61 3300000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/10899 بدوي خیابان 
طالقانی-نب
ش کوچه 
افشار

2-2-10213-5-1-4-0 139

و در خصوص میزان کسري پارکینگ ( 2 واحد مسکونی تجاري )به متراژ 50 متر مربع 
به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ  330,000,000(سیصد و  سی میلیون ) ریال  صادر و اعالم می 

نماید 

جریمه 50  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر سند هاي مالکیت ششدانگ چهار باب مغازه درهمکف که جمعآ 
بسطح 94.03مترمربع که حالیه بصورت یکباب مغازه مورد استفاده قرارمیگیرد و خالی از 
حالیه مالک نسبت به توسعه تجاري  ..فعالیت شغلی بوده و داراي  پروانه و پایانکار میباشد
در همکف بصورت تبدیل (قسمتی از پیلوت پارکینگ بسطح 3.63 مترمربع و موتورخانه 
بسطح 5.82 مترمربع ) جمعآ بسطح 9.45 مترمربع به تجاري نموده که جمع کل مغازه ((4
باب مغازه)) با توسعه تجاري بسطح 103.48 مترمربع گردیده و نیز تبدیل واحد مسکونی در 
نیم طبقه اول با پالك ثبتی 2296/5 قطعه پنجم تفکیکی  (که متصل به بالکن مغازه ها) 
بسطح 86.16 مترمربع  که وضع موجود بالکن تجاري از 44.40 مترمربع به  130.56 مترمربع 
ضمنآ براساس  افزایش یافته است..(.وتاکنون دو قطعه مذکور تجمیع صورت نگرفته است..)
ضوابط جاري داراي دواحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگیرد..ضمنآ براساس خط پروژه 
2218  پیوست به کوچه 8متري بمقدار 67.37 مترمربع از اعیان در هر طبقه میباشد.سال 
مراتب جهت پرداخت تخلفات صورت  گرفته و صدور دستورمقتضی ..تخلف 1395بوده است

.ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی 
و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 1,648,800,000(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  هشت میلیون و 

 هشتصد هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 180  4
 

1220000  , 1395 احداث بارانداز بدون مجوز 1396/05/14 2/96/10905 بدوي مطهري -
ابتداي 
کوچه 
دلزنده- 
کلینیک 
- فارابی

2-3-10251-12-1-0-0 140

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه2  بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري مکان صدرالذکر پروانه ساختمانی  بشماره 
212-75/11/11 بصورت 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی  بسطح 1332/62 متر مربع و پایانکار 
بشماره 19421-78/12/25 دریافت نموده است وهمچنین از کل مجموعه  بصورت کلینیک 

فارابی مورد استفاده قرار میگیرد. که از این بابت داراي موافقت نامه شماره 
11/29977-89/7/22 کمیسیون ماده 5 مبنی بر  تجمیع  دوپالك با تغییرکاربري از 

مسکونی به درمانی میباشد   حالیه بر خالف مجوز در قسمت محوطه با مصالح آهنی مبادرت 
به احداث بنا و بار انداز  فلزي جهت پارکینگ اتومبیل اقدام نموده موارد تخلف به شرح زیر 
احداث بار انداز فلزي  در محوطه بسطح  -2  احداث بنا بسطح تقریبی 90 متر مربع -1:است
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري . سال تخلف 1395 میباشد  تقریبی 90 متر مربع
گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  
مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي 
معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از 

     .داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی 
و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 537,600,000(پانصد و  سی و  هفت میلیون و  ششصد هزار ) 

ریال صادر می 

جریمه 40  4
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/14 2/96/10908 بدوي -17 
--شهریور

2-2-20122-288-1-0-0 141
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه2 بر روي 
پالك فوق ( بیمارستان امیر المومنین  )  داراي سوابق درآمدي در شهرداري میباشد  حالیه 
بیمارستان بدون مجوز مبادرت به توسعه بنا  بصورت اتاق پذیرش اقدام نموده است موارد 
توسعه بنا در همکف بسطح تقریبی 40 متر مربع از بابت تبدیل  -1: تخلف به شرح زیر است
در خصوص مقدار عقب نشینی متعاقبا تقدیم  ورودي به اتاق پذیرش ( سال تخلف 1395)
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري  پرسنل  بیمارستان  گزارش  بصورت  میگردد
تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و 
آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه 
برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا 

     .اعالم میگرد

141

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، ضمن نقض راي بدوي، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,200,000(چهار میلیون 

و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 40  1
 

105000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10910 تجدید 
نظر

پل عراق 2-3-10097-20-1-0-0 142

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 59,000,000
(پنجاه و  نه میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

2360000  , 1393  کسري پارکینگ

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، با توجه به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، ضرورت قلع 
آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،  به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم (طبقات دوم و سوم به متراژ 154.94 مترمربع) ، به مبلغ  
12430000(دوازده میلیون و  چهارصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 110  0.1
 

2360000  , 1373
 , 1393

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط مامورین ناحیه زمینی است مشتمل بر ساختمانی ویالیی به مساحت 
تقریبی 100مترمربع با قدمت حدودا 20 سال با اسکلت اجري که بالمانعی از آن در بایگانی 
حالیه نیم طبقه اي به مساحت تقریبی 50 مترمربع بر روي آن با اسکلت .شهرداري یافت نشد
آجري در حال احداث بوده که سربندي ان به اتمام رسیده و سال وقوع تخلف 1393 می 
به مساحت 110 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 40 مترمربع خارج تراکم می .باشد

باشد.(60 مترمربع داخل تراکم در همکف با سال تخلف 1373،به مساحت 40 مترمربع خارج 
تراکم در همکف با سال تخلف 1373و به مساحت 50 مترمربع داخل تراکم با سال تخلف 
در خصوص عقب نشینی متعاقبا و در .یکباب کسري پارکینگ مسکونی دارد.1393)

بازدید به عمل آمده از محل به صورت غیابی (بدون .درخواستهاي بعدي اعالم نظر خواهد شد
قابل ذکر است سوابقی .حضور مالک) و همچنین متراژ دستی انجام شده تنظیم شده است

.درخصوص پالك فوق در بایگانی شهرداري یافت نشد

142

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استاندارد آسانسور بشماره 39608120  مورخ 96.4.28  با اعمال 
ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر 
تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ65,361,600(شصت و  پنج میلیون و  

سیصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 12.24  1.5
 

3560000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/05/24 2/96/10915 بدوي -
الکانی-چها
رراه 

استانداري-
قدیري 
ساختمان 
گل

2-2-20098-11-1-0-0 143

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 74 مورخ 1384/04/26 و پایانکار 10290 مورخ 
.1385/04/05 صادر گردیده است

حالیه مالک اقدام به احداث آسانسور بدون مجوز در حیاط مشاعی به مساحت 3.06 متر 
مربع و به مساحت کلی 12.24 متر مربع  نموده است . که به هر سه طبقه بازشو دارد . سال 

 وقوع  1395
آسانسور مذکور داراي نیروي محرکه مکانیکی از کف ( هیدرولیکی )  بوده و اتاقک آسانسور 

. ندارد
. کسري پارکینگ ندارد

عرض حیاط خلوت در قسمتی که آسانسور نصب شده از 2 متر به 0.3 متر کاهش یافته
. به استناد پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تخلف اعالمی به شرح گزارش مورخ 96/5/12 شهرداري منطقه دو، مبنی 
بر تعمیر اساسی و تعویض سربندي جزء تخلفات ساختمانی احصا شده و مقرر در ماده 
صد شهرداري و تبصره هاي مربوطه نمی باشد و اساسا بنایی به ساختمان موردنظر 
اضافه نشده است و مستحدثات جدیدي ایجاد نگردیده تا مستلزم جریمه یا اقدام 
قانونی دیگري شود لذا باتوجه به مراتب مذکور به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 140  0
 

2100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 2/96/10916 بدوي ساغریسازا
ن به سمت 
خمیران

2-3-10193-175-1-0-0 144

توضیحات بازدید احتراما برابر شکوائیه شماره 90173-96/5/10 و طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلوگیري 
از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري مکان 
 فوق بصورت  ششدانگ یکبابخانه به شماره 2910 / 22 و 21  برابر سند مالکیت (فاقد 
مساحت) بوده و از بابت اعیان  داراي بالمانع بشماره 38127-35/10/15 و سوابق درآمدي 
میباشد حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري  و عدم توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران 
شهرداري  و عدم رعایت عقب نشینی  مبادرت به  تعمیرات کلی شامل تخریب کامل 
سربندي و و تخریب قسمتی از دیوار هاي داخلی و احداث مجدد اعیان  بر خالف ضوابط 
شهرسازي، فنی، ایمنی و بهداشتی در حال اجراء میباشد با توجه به عدم همکاري مالک 
وعدم ورود به داخل ملک  تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد 
.و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود

به استناد خط پروژه شماره 563 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 74/70 مترمربع  
.(49 مترمربع از عرصه و 25/70 مترمربع از اعیان) می باشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 318,981,600(سیصد و  هجده میلیون و  نهصد و  

هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 189.87  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10918 بدوي تختی-کوچ
ه الله 14
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 870,063,600(هشتصد و  هفتاد میلیون و  شصت و  
سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 147.97  1.75
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/07/11 2/96/10918 بدوي تختی-کوچ
ه الله 14
-کوچه 11
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 
چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

499,699,200(چهارصد و  نود و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 74.36  2
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 194.46 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 169 مورخ 92/08/25 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت و انباري زیرشیروانی با زیربناي 1624.18 مترمربع صادر گردیده 

. است
.. حلیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك اري وسفتکاري بوده

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا برخالف مدلول پروانه جمعا بسطح 
:220.92 مترمربع بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا درهمکف بسطح 36.64 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقه اول الی سوم هر طبقه  بسطح 36.64 مترمربع که جمعا بسطح 2-109.92

 مترمربع
افزایش بنا درطبقه چهارم  بسطح 74.36 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 37.72 مترمربع -3

 عدم رعایت دو متر عقب سازي بوده
کاهش زیربنا در انباري و راه رو زیرشیروانی بسطح 48.37 مترمربع-4

کاهش ادامه راه پله به بام بسطح 0/27 مترمربع -5
رعایت پارکینگ میگردد.ودرخصوص پارکینگ مازاد در هنگام صدور پایلنکار قابل به -6

 ..بررسی خواهد بود
براساس ضوابط جاري مشومل ضوابط نما ومنظر نمیگردد...نما سازي بصورت نما سنگ -7

..اجرا گردیده است
درهنگام صدور پروانه بمقدار 189.87مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته -8

..است
کاهش فضاي راه پله در همکف و افزودن به فضاي مفید ساختمان بمقدار 0/69 مترمربع-9
کاهش فضاي راه پله در طبقات 1-4  و افزودن به فضاي مفید ساختمان هرکدام  بمقدار -10

0/18 مترمربع جمعآ بسطح 0.72 مترمربع
افزایش تعداد واحد مسکونی از 9 واحد به 12 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ -11

..میگردد
افزایش تعداد واحد در طبقات 2و3و4 که هرکدام بمقدار 64.82 مترمربع که جمعا بسطح -12

  194.46 مترمربع
مراتب جهت شروع عملیات ساختمانی وگواهی عدم خالفی و  صدور دستور مقتضی ارسال 

.میگردد
الزم بذکراست برابرضوابط روز صدور پروانه درخصوص ضوابط پارکینگ بدون تزاحم   ***
بوده لذا با توجه به متمم ضوابط پارکینگی پس از پروانه صادره حالیه با افزایش تعداد واحد 
مسکونی از 9 به 12واحد داراي دو واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت عوارض درآمدي 
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 ****..میباشد
در خصوص تخلف ساختمانی فروشگاه نجم خاور میانه , موضوع گزارش منطقه 2 

شهرداري رشت ؛ نظر به اینکه راي اصداري همعرض به موجب برآورد نظریه کارشناس 
رسمی دادگستري و در محدوده آراي بدوي و تجدید نظر ؛ و با مداقه در مساحت 

پایانکار در سال 87 و  متراژ بناي موجود  و بناهاي تبدیلی ؛ صورت گرفته و شهرداري 
نیز در فرجه قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نکرده  فلذا راي قطعیت یافته و 

قابلیت اجرا دارد ؛ از آنجائیکه گزارش جدید شهرداري تحت شماره    92979 مورخ 
96.5.14  در قالب پرونده بدوي نیز در موضوع تخلفات  آراي بدوي و تجدید نظر  و 

همعرض به شماره دادنامه هاي  هاي (90.10.29-18486) (10446-91.9.6) 
(92.12.17-929971ص200)     می باشد ؛   لذا تخلف جدید ي احراز نگردیده  و 
قابلیت رسیدگی  ماهیتی را ندارد  و کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد

سایر 3910.22  0
 

1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/29 2/96/10924 تجدید 
نظر

سبزه -
میدان--اس
الم پرست
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توضیحات بازدید :احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی شامل سه قسمت به شرح زیر می باشد
الف- پالك به شماره ملک 144/3-144/1الی 144/3-15که بر روي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 282مورخ 1382/05/02 به صورت پارکینگ و تجاري (پاساژ) در 1.5 طبقه به مساحت 
کلی 5030.10مترمربع (2558.74مترمربع به صورت پاساژ ،2267.90مترمربع پارکینگ و به 
مساحت 203.40مترمربع انبار و موتور خانه) صادر گردید و به شماره 9935 مورخ 
1385/03/30داراي گواهی عدم خالف و به شماره 45879مورخ 1387/12/28 گواهی 
پایانکار در 3.5 طبقه به مساحت کلی 9087.44مترمربع (همکف شامل 80 باب تجاري به 
مساحت 2337.44مترمربع،طبقه اول شامل 80 باب تجاري به مساحت 2250مترمربع ،طبقه 
دوم به مساحت 2250مترمربع به صورت پارکینگ عمومی و طبقه سوم به مساحت 2250 
مترمربع به صورت پارکینگ عمومی) صادر گردید و داراي صورتمجلس تفکیکی به شماره 
22225مورخ 1388/04/16 به صورت همکف 69باب مغازه ،طبقه اول 68باب مغازه و طبقات 
دوم و سوم به صورت پارکینگ می باشدقابل ذکر است طبق بالمانع به شماره 2/33/52804
مورخ 1388/07/14(صادره توسط شهرداري رشت) مکان فوق به صورت یکجا به بنیاد تعاون 
ناجا واگذار گردیدکه در نامه مورد نظر پارکینگ طبقات دوم و سوم به صورت عمومی قید 
شده است این در حالیست که در صورتمجلس تفکیکی در این خصوص (عمومی بودن 
پارکینگ) اشاره اي نشده و فقط پارکینگ تجاري از آن نامبرده شده است.حالیه مالک با 
تخریب دیوارهاي داخلی در طبقات همکف و اول اقدام به احداث فروشگاه زنجیره اي نموده 
است،طبقات دوم و سوم  به صورت پارکینگ می باشد ،قابل ذکر است طبقه همکف به 
مساحت 2307 مترمربع و طبقه اول 2327 مترمربع بوده که از این مقدار 872.49 مترمربع 
به صورت تبدیل راهروي مشاعی در طبقه همکف و 838.81 مترمربع به صورت تبدیل 
راهروي مشاعی در طبقه اول به صورت فروشگاه می باشدهمچنین از این مقدار به مساحت 
97.52 مترمربع در طبقات همکف و اول به صورت تبدیل آسانسور حمل ماشین به آسانسور 
حمل کاال (جزء مساحت فروشگاه ) می باشد،(سال تخلف 1391- ضمناً در طبقه اول تعداد 19

 باب تجاري مستقل نیز وجود دارد.)
داراي تغییرات مساحت در همکف و طبقات (به علت خطا در مساحت یابی در زمان صدور 
پایانکار) به صورت همزمان ساز و به مساحت مجموعاً 231 مترمربع و همچنین تبدیل 

:راهروي مشاعی به فروشگاه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 30.44 مترمربع(نسبت به پروانه)-1

افزایش بنا در طبقه اول به مساحت 77 مترمربع (سال تخلف1387)-2
افزایش بنا در طبقه دوم به مساحت 77 مترمربع (سال تخلف1387)-3
افزایش بنا در طبقه سوم به مساحت 77 مترمربع (سال تخلف1387) -4

146

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه همکف به مساحت 872.49 مترمربع (سال  -5
تخلف1391)

تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه اول  به مساحت 838.81 مترمربع (سال  -6
تخلف1391)

ب-محوطه مشاعی فروشگاه (فوق االشاره) که مالک (بنیاد تعاون ناجا) در سال 1391بدون 
مجوز در چهار طبقه به مساحت کلی 1332 مترمربع (همکف 318.19 مترمربع ،طبقه اول،دوم 
وسوم به مساحت 331.71 مترمربع و راه پله به بام به مساحت 18.68 مترمربع ) اقدام به 
.احداث بنا با اسکلت فلزي نموده  که حالیه به صورت انبار کاال مورد استفاده می باشد
ج-پالك شماره 120 اصلی و 160/1 اصلی در حدود شرقی و جنوبی که مالک (بنیاد تعاون 
ناجا) در سال 1391به قصد توسعه فروشگاه بدون تجمیع دو پالك فوق و اخذ مجوز احداث 
بنا اقدام به ساخت بنا با سطح اشغال 100 درصد در چهار طبقه به مساحت کلی 2662.11 
مترمربع (همکف 613.81مترمربع و طبقات اول ،دوم و سوم هر طبقه 613.81 مترمربع و راه 
پله به بام 206.87 مترمربع ) با اسکلت بتنی نموده است که حالیه همکف به عنوان ورودي به 
آسانسورهاي حمل ماشین ،طبقات اول و دوم به عنوان سالن بازي کودکان و طبقه سوم به 

 .عنوان دفتر کار مورد استفاده می باشد
د-کل مجموعه برابر ضوابط طرح تفصیلی جهت پارکینگ تجاري به مساحت تقریبی 

.4225.11 مترمربع کسري پارکینگ تجاري دارد

حالیه داراي اضافه بنا نسبت به پایانکار به مساحت 4225.11 مترمربع و تبدیل راهروي 
مشاعی به فروشگاه به مساحت کلی 1711.3 مترمربع و کسري پارکینگ تجاري به شرح زیر 

:می باشد
افزایش بنا به مساحت 231 مترمربع و به صورت همزمان ساز به علت خطا در مساحت -1

 یابی در زمان صدور پایانکار
 احداث بنا در محوطه مشاعی در چهار طبقه به مساحت 1332 مترمربع-2

احداث بنا در پالك شماره 120 اصلی و 160/1اصلی در چهار طبقه به مساحت 2662.11 -3
مترمربع

 تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه همکف به مساحت 872.49 مترمربع -4
 تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه اول  به مساحت 838.81 مترمربع -5

کسري پارکینگ تجاري به مساحت 4225.11  مترمربع -6
(الزم به ذکر است مساحت هاي عرصه و اعیان مندرج در جدول کاربریها در ساختمان اصلی 
داراي پایان کار با استناد به نقشه هاي معماري و در قسمت انبار کاال و همچنین ساختمان 
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احداث شده برروي پالك هاي 120اصلی و 160/1 اصلی با استناد به کروکی نقشه برداري 
ممهور به مهر مهندس نقشه بردار ارایه شده توسط متقاضی می باشد.)

ضمناً داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 18486مورخ 1390/10/29 مبنی بر 
تخریب و تجدید نظر به شماره 10446 مورخ 1391/09/06 مبنی بر جریمه بوده که دیوان 
عدالت اداري طی دادنامه به شماره 9209970903001553 مورخ 1392/05/26راي کمیسیون 
تجدید نظر را نقض و پرونده را به کمیسیون تجدید نظر همعرض ارجاع نمود و کمیسیون 
همعرض طی راي به شماره ص/929971/200 مورخ 1392/12/17 از بابت 169 باب کسري 
پارکینگ، 801 مترمربع توسعه بناي تجاري و 3266 مترمربع بناي تجاري راي به پرداخت 
جریمه داده که طی بررسی بعمل آمده مشخص گردید که راي کمیسیون همعرض بر اساس 
گزارش کارشناس رسمی دادگستري که با محل و مساحت تخلفات فوق الذکر داراي مغایرت 
بوده صادر گردیده که طی ارسال مجدد پرونده به کمیسییون ماده100 ،کمیسیون مذکور طی 
نامه پیوست به شماره 2/96/10608 مورخ 1396/04/20 اعالم نموده: با عنایت به مطالعه جامع 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري و آراي اصداریافته ... مقرر گردید نظر به اینکه پرونده 
داراي راي همعرض بوده که قطعیت یافته ،چنانچه تخلفات همزمانساز و یا جدیدي دارد که 

".براي آن راي صادر نشده اعالم تا اتخاذ تصمیم گردد
فلذا با توجه به دستور کمیسیون ماده 100 فوق الذکر و طی بررسی بعمل آمده داراي مابه 

:التفاوت به شرح ذیل می باشد
تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در ساختمان اصلی به مساحت 910.30 مترمربع (سال  -1

تخلف 1391)
کاهش بنا در ساختمان اصلی به مساحت 2028 مترمربع (نسبت به راي) -2

احداث بنا در محوطه مشاعی(انبار کاال) به مساحت 1013.81 مترمربع(سال تخلف 1391) -3
کاهش بنا در طبقه همکف محوطه مشاعی(انبار کاال) به مساحت 12.81 مترمربع (نسبت  -4

به راي)
احداث بنا در پالك شماره 120 اصلی و 160/1اصلی به مساحت 1986.11 مترمربع(سال  -5

تخلف 1391)

حالیه طی نامه دفترخانه ارایه شده تقاضاي معامله پالك ثبتی شماره 160/1 را دارد که برابر 
سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه (فاقد مساحت و حدود و ابعاد) میباشد.با توجه به 

.خط پروژه موجود فاقد عقب نشینی میباشد
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.مساحت عرصه وضع موجود به صورت تقریبی می باشد
با توجه به اینکه پالك ثبتی 120 و 160/1 همینک به صورت یکجا مورد استفاده قرار می 
 .گیرند مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها مربوط به هر دو پالك مذکور می باشند
الزم به ذکر است با وجود اینکه دو پالك 120 و 160/1 به صورت یکجا استفاده می شوند 
هیچکدام از حدود ثبتی دو پالك مطابق اسناد مالکیت ارایه شده به دیگري ختم نمی 

//.گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

30,360,000(سی میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 4.6  2
 

3300000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/31 2/96/10925 تجدید 
نظر

حافظ-کوچ
ه یونس 
پورمحمدي

2-2-20110-19-1-2-0 147

توضیحات بازدید احتارما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت عرصه و اعیان 
.یک باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 45535 مورخ 1384/08/01 بوده که در 
صورت مجلس تفکیکی داراي بلمانع از شهرداري به شماره 2/33/23268 مورخ 1384/7/06

. میباشد
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت بالکن هیچ گونه بلمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده 
است.(بالکن با پایه فلزي  کف  بصورت طاق ضربی با اجر اجرا شده است)(سال وقوع تخلف 

1395 ه-ش)
.مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبیلغاتی میباشد

به استناد خط پروژه شماره 732 کل ساختمان به مساحت تقریبی 19.10 متر مربع ( به 
مساحت تقریبی 15.82 متر مربع از اعیان در هر طبقه و به مساحت تقریبی 3.28 متر مربع 

. از عرصه ) در مسیر تعریض قرار دارد
 .مراتب جهت استحضا ر و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 2,142,000(دو میلیون و  یکصد و  چهل و  دو هزار ) ریال صادر 

می گردد

جریمه 10.2  3
 

70000  , 1350 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/14 2/96/10926 بدوي امام --
خمینی-عم
وزاده

2-2-20120-147-1-0-0 148

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 28800000(بیست و  هشت 

میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 70.04  0
 

303750  , 1350
 , 1380

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 1040 با حق آبچک 
دیوار قسمت شمالی و شرقی به ملک مجاورین برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود 

.اربعه) می باشد
برابر بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار سازمان نظام 

:مهندسی، اعیانات به شرح زیر می باشند
یکباب مغازه به مساحت 67/89 مترمربع، با بالکن به مساحت 39/18 مترمربع به صورت  -1

فروش لوازم ورزشی
یک باب واحد تجاري در نیم طبقه به مساحت 42/86 مترمربع، داراي سرویس بهداشتی  -2
اختصاصی و تراس روباز که سابقا به صورت کارگاه خیاطی مورد استفاده قرار می گرفته 

.است
.دو باب آپارتمان مسکونی در طبقات اول و دوم -3

از بابت پالك داراي بالمانع شماره 10269مورخه 1371/10/09 به صورت یکباب ساختمان دو 
.اشکوبه در دو واحد مسکونی و دوباب مغازه می باشد

.با توجه به بالمانع مذکور دو واحد آپارتمان مسکونی فاقد خالف می باشند
دو باب مغازه مذکور در سوابق به یکباب تبدیل گردیده، لیکن با توجه به بازدید به عمل 

.آمده و وضع موجود تغییرات از بابت توسعه بناي تجاري مشاهده نگردید
درخصوص بالکن مغازه  نیز از بابت 12 مترمربع بالکن داراي راي کمیسیون ماده صد طی 
صورتجلسه مورخه 1375/10/26 می باشد و از بابت مابه التفاوت مساحت بالکن به میزان 

.27/18 مترمربع با قدمت تقریبی 15 سال هیچگونه مدارکی مشاهده نگردید
درخصوص واحد تجاري،سرویس بهداشتی و تراس روباز موجود در نیم طبقه (کارگاه خیاطی) 

سوابقی رویت نگردید.(قدمت تقریبی 45 سال)
با توجه به بازدید به عمل آمده و مدارك پیوست (شامل گزارش ها و فیش برق ضمیمه شده) 
.کلیه اعیانات پالك به جز اضافه بنا بالکن مغازه داراي قدمت تقریبی 45 سال می باشد
به استناد خط پروژه شماره 434 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 27/5 مترمربع از 

.اعیانات می باشد
************************************************

با توجه به نامه شماره 79195-1396 مورخه 1396/04/26 کمیسیون محترم ماده صد و 
گزارش کارشناسی پیوست آن، درخصوص اضافه بنا بالکن به مساحت 27/18 مترمربع و 
کارگاه خیاطی به مساحت 42/86 مترمربع ارزش سرقفلی با توجه به مساحت هاي اعالمی 
مورد گواهی می باشد لیکن درخصوص سرویس بهداشتی به مساحت 3/31 مترمربع و تراس 
روباز به مساحت 6/89 مترمربع (هر دو به صورت تجاري و واقع در نیم طبقه) اظهار نظري 

148

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

************************************************
از بابت تخلفات صورت گرفته به مساحت 27/18 مترمربع اضافه بنا بالکن و کارگاه تجاري به 
مساحت 42/86 مترمربع و به مساحت 3/31 مترمربع سرویس بهداشتی و به مساحت 6/89 
مترمربع تراس روباز داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10926 مورخه 

.1396/05/14 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
.گزارش مذکور مورخه 1396/07/20 بروزرسانی گردیده است

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدحسین آزموده میشامندانی و شرکاء موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم 
جمعاً بمساحت 134.36  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
902899200(نهصد و  دو میلیون و  هشتصد و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 134.36  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 2/96/10929 بدوي لب آب 
خیابان 
جوان- 
کوچه الله

2-1-10045-16-1-0-0 149

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 150.01 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ252016800(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 150.01  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1396/02/23 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 799/96 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 129/04 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 11/94 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 26/79 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 26/79 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 26/79 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 36/73 متر مربع-5
 .زیرشیروانی به مساحت 53/55 متر مربع (طبق پروانه صادره) اجرا نگردیده است-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 5/32 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 22/61 متر مربع در همکف و به 
مساحت 127/40 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 150/01متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده  صد به شماره 2/96/10929 مورخ 
1396/11/14 و راي کمسیون تجدید نظر به شماره 2/96/118580 مورخ 1396/12/12 بوده که 

 .بپیوست میباشد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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 .گزارش فوق در تاریخ 1398/10/05 بروز شده و مورد تایید میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص عدم رعایت ضوابط ایمنی و اتش نشانی شهرداري موظف است طبق 
ضوابط و مقررات خود عمل نماید .

جریمه  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1396/07/11 2/96/10930 تجدید 
نظر

-
منظریه-بلوا
ر آزادي 
نبش خیابان 
ولیعصر-6 
متري

2-3-10056-16-1-0-0 150

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون )  ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 4,715,558,400(چهار میلیارد و  هفتصد و  پانزده میلیون و  

پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 350.86  4
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 199مورخه 1388/07/15 و تمدید 
پروانه به شماره 73627 مورخه 1391/12/28به صورت 3 طبقه تجاري بر روي مغازه به 
انضمام بالکن در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 493/9 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 

.ساختمان در مرحله اسکلت و سربندي می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 350/86 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1394)
.اضافه بنا در همکف به مساحت 34/5 مترمربع -1

.کاهش بنا به صورت عدم اجراي بالکن موجود در پروانه به مساحت 44/8 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48/42 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 14/3  -2

مترمربع به صورت اضافه بنا کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 48/95 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 14/83  -3

مترمربع به صورت اضافه بنا کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 48/95 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 14/83  -4

مترمربع به صورت اضافه بنا کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 159/05 مترمربع.(از  -5
این مقدار به مساحت 23/33 مترمربع به صورت احداث کنسول رو به شارع می باشد)

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 10/99 مترمربع -6
داراي 6 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد (با توجه به وضع موجود نیاز به 14 باب  -7
پارکینگ تجاري بوده که با توجه به پروانه صادره 8 باب کسري پارکینگ پرداخت گردیده 
که در صورت صالحدید نیاز به تایید واحد محترم درآمد پیش از ارسال به کمیسیون ماده 

صد می باشد)
داراي نظریه کمیسیون ماده 5 برابر بند 30 مورخه 1385/12/09 با تغییر کاربري از مسکونی 
به تجاري متمرکز به دلیل واقع شدن در بر گذر 16 و 35 متري، در صورت رعایت سطح 
اشغال مجاز مطابق با کاربري تجاري متمرکز طرح تفصیلی و با افزایش تراکم در حد 4 طبقه 
مجموعا یک واحد تجاري موافقت گردید و با احداث بالکن مطابق ضوابط طرح تفصیلی 

.بالمانع است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

قابل ذکر است با توجه به عدم اجراي دیوارچینی خارجی، عقب نشینی متعاقبا در زمان 
.پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74/71 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 100 درصد می باشد.(به میزان 25/29 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
حالیه با توجه نامه شماره 1395-254829 مورخه 1395/12/11 کمیسیون محترم ماده صد، 

.کنسول هر طبقه از اضافه بناي مازاد بر تراکم تفکیک گردید
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/29 2/96/10938 بدوي -
منظریه-بعد 
از بانک 
ملی-عمار
ت زرین

2-3-10066-1-1-2-0 151

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به مشهدات اعضاي کمیسیون در 
معاینه از ملک و نظر به عدم ضرورت قلع بنا با وصف محرز بودن تخلف، به استناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري (تبدیل واحد 
مسکونی به تجاري)، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ  1,101,678,000(یک میلیارد و  یکصد و  یک میلیون و  ششصد و  هفتاد و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 118.46  3
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام راه پله 
اختصاصی به مساحت 7/26 مترمربع و یک داکت مشاعی به مساحت 0/31 مترمربع برابر 

 .سند مالکیت می باشد
حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده با توجه به تخریب و حذف دیوار جداکننده مغازه قطعه 
یک تفکیکی و راه پله اختصاصی در طبقه همکف، عمال مغازه قطعه پنجم تفکیکی و 
آپارتمان مذکور به صورت یکجا مورد استفاده قرار می گیرند. مغازه مذکور داراي مساحت 
65/08 مترمربع و داراي بالکن به مساحت 18/32 مترمربع و داراي فعالیت شغلی فرش 

.فروشی و تابلو به ارتفاع تقریبی 0/8 متر می باشد
لذا داراي تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 118/46 مترمربع (شامل 8/32 مترمربع راه 
پله مسکونی در همکف، 102/57 مترمربع مساحت آپارتمان طبقه اول، 7/26 مترمربع راه پله 
اختصاصی طبقه اول و 0/31 مترمربع داکت طبقه اول) و همچنین داراي دو باب کسري 

پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع 1395)
.به استناد پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد

حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست رسیدگی به تخلفات مذکور را 
.دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه مشهودات اعضاي کمیسیون در 
معاینه از ملک، تبدیل بناي مسکونی به محل تجاري (تاکسی تلفنی) ثابت و مسجل 
است و با عنایت به اینکه کاربري ملک، مسکونی بوده و اقدام مالک در تبدیل بناي 
مسکونی به تجاري مخالف نص صریح تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها 
می باشد، لذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا به مالک اخطار، ظرف دو ماه از تاریخ 

ابالغ اخطاریه نسبت به تعطیلی محل کسب اقدام، با انقضاء مدت مذکور، نتیجه 
تعطیلی یا عدم تعطیلی محل کسب صورت جلسه، به این کمیسیون منعکس گردد. 

سایر 186.78  0
 

2100000  , 1395 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1396/05/21 2/96/10939 تجدید 
نظر

-
الکانی--قل
مستان-جها
ندیده

2-2-20073-1-1-0-0 152

باتوجه به اعمال بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها و بازگشت ملک به حالت 
مسکونی، از بابت اعیان مسکونی ، باعنایت به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري 
مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  10126200(ده میلیون 

و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.22  0.1
 

2100000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 537/46 با حق عبور 
از بابت اعیان با .از کوچه شمالی برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد
قدمت تقریبی 43 سال (با توجه به فیش برق ضمیمه) با مصالح بنایی بالمانعی رویت نگردید. 
از کل پالك مزبور به صورت تاکسی تلفنی استفاده می گردد. لذا .کال داخل تراکم می باشد
داراي تبدیل اعیانات به تجاري به مساحت 48/22 مترمربع و تبدیل عرصه به محوطه تجاري 
به مساحت 111/78 مترمریع بوده و همچنین داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري می 
به استناد خط پروژه شماره 648 داراي عقب نشینی به شرح زیر باشد.(سال وقوع 1395)
به مساحت 11/07 مترمربع از اعیان و 7/68 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 8 -1:است
به مساحت 17/45 مترمربع از اعیان و 89/60 مترمربع از عرصه در تعریض فضاي  -2متري
حالیه متقاضی به مساحت 12/76 مترمربع در حریم اداره آب-3سبز همجوار حریم رودخانه
طی نامه از سازمان مدیریت و تاکسیرانی شهرداري رشت درخواست بالمانع بودن صدور 
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم می گردد.پروانه بهره برداري را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 498,825,600(چهارصد و  نود و  هشت میلیون و  هشتصد و  

بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 74.23  2
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/24 2/96/10950 بدوي تقاطع -
ضیابري و 
--طالقانی

2-2-10194-27-1-0-0 15
3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 182 مورخ 
1393/12/26 که براساس  راي بند 24 مورخ 93/12/05 کمیسیون ماده 5 مسکن شهرسازي 

:مبنی بر اینکه
مطابق با طرح سیماي شهري محدوده زیرگذر بلوار شهید رجایی به احمد زاده برابر بند یک 
مصوبه کلی کمیسیون ماده 5 مورخ 93/12/05 ، با رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه همکف 
به منظور احداث رواق از سمت معبر 35 متري در سرتاسر بر زمین به منظور توسعه پیاده رو 
با تغییر کاربري از مسکونی به تجاري مترمرکز مجموعا در یک واحد تجاري با رعایت سطح 
اشغال تعیین شده در طرح مصوب فوق (60درصد باضافه رواق) و تامین پارکینگ به تعداد 
..قابل تامین و سایر ضوابط و مقررات طرح تفضیلی مصوب موافقت گردیده است
..عملیات ساختمانی درمرحله  اتمام سفت کاري و نازك کاري  میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا درهمکف و طبقات 
جمعآ بسطح15.56 مترمربع و یک طبقه مازاد زیرشیروانی (سال وقوع 96) بشرح ذیل 

:.میباشد
افزایش سطح تجاري در همکف بسطح 9.74 مترمربع ( که ازین مقدار بسطح 0.96  -1

مترمربع توسعه رواق میباشد.)
افزایش بناي درطبقه اول بسطح 2.91 مترمربع-2
 افزایش بناي درطبقه دوم بسطح 2.91مترمربع-3

احداث  انبار تجاري و دفتر کاردرزیر شیروانی بسطح 59.63 مترمربع-4
کاهش راه پله نسبت به پروانه صادره  بسطح 16.61مترمربع-5

..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. و تاکنون نماسازي اجرا نشده است-6
..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7 سقف تراکم نداشته است-7

باتوجه به افزایش بناي تجاري ونیاز به 7واحد پارکینگ که مقدار 6واحد کسري پارکینگ  -8
درهنگام صدور پروانه پرداخت شده لذا حالیه  داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري 

..تعلق میگردد
الزم بذکراست براساس  پروانه صادره درهمکف و با حداقل 2 پله از کف پیاده رو درحد -9

..مالکیت درهنگام پایانکار میبایست توسط مالک اجرا گردد
اجراي 1/20 سطح تجاري جهت سرویس بهداشتی نیز درهنگام پایانکار الزامی بوده با -10

..توجه به اینکه کار سفتکاري باتمام نرسیده و تاکنون اجرا نشده است
ضمنا درهنگام صدور پروانه ساختمانی رواق تجاري در همکف بمقدار 18.53 مترمربع -11
قید نشده لیکن درنقشه معماري لحاظ شده بود.حالیه میبایست جهت عوارض احداث 

..محاسبات درآمدي تعلق میگردد

15
3
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*********************************************************
*******

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10950 مورخ 
.1396/05/24 بوده که بپیوست میباشد
.بعد از راي صادره  خالفی مشاهده نشد

..مراتب چهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي تجاري با ضریب3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

14769300(چهارده میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  سیصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 32.46  3.5
 

130000  , 1375 تبدیل غیر مجاز 1396/05/28 2/96/10953 بدوي ضیابري-جن
ب بقعه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضارمیرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ اعیان 
یک باب خانه مششمتل بر یک باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف 

متقاضی)
.ملک بصورت اوقافی میباشد

مساحت اعیان اعالم شده  به استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی ممهور به 
مهر مهندس نقشه بردار آقاي مهندس عزت اهللا یوسف عینی بوده که بپیوست میباشد

:ملک داراي تخلف زیر میباشد
*********************************************************

*********************
مالک بدوم اخذ مجوز از شهرداري اقدام به تبدیل بناي مسکونی به مساحت 89/46 متر  -1

.مربع به تجاري نموده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************
از بابت تبدیل بناي مسکونی به تجاري به مساحت 57 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده 

صد به شماره4732   مورخ1383/04/04  بوده که  مدارك آن بپیوست میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**
حالیه باتوجه به تخلف صورت گرفته و راي کمیسیون ماده صد داراي مابه التفاوت به دلیل 

:خطا در محاسبه یابی به شرح زیر میباشد
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 32/46 متر مربع ( سال وقوع تخلف 1375- ) -1

 
با توجه به سال وقع تخلف  و ضوابط سال تخلف مشول کسري پاریکنگ نمیشود

 .ملک مورد نظر داراي  کسري حد نصاب تفکیکی به مساحت 82/75 متر مربع میباشد
*********************************************************

**
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از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 32/46 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد 
.به شماره 2/96/10953 مورخ 1396/05/28 بوده که بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
در تاریخ بازدید بعمل آمده  مغازه بصورت چاپخانه مورد استفاده قرار  میگرفته و داراي 
تابلوي تبلیغاتی بعه طول تقریبی 4 متر و ارتفاع تقریبی 1/20 متر بوده که د ربازدید مجدد 
که در تاریخ 1395/10/15 صورت گرفته ملک مورد نظر تخلیه شده و فاقد فعالیت شغلی و 

 /.تابلوي تبیلغاتی میباشد
 .به استناد خط پروژه شماره 707 فاقد عقب نشینی میباشد

الزم به ذکر است به استناد نامه شماره 33/9214966 مورخ 1392/05/02 معاونت شهرسازي 
و معماري به مساحت 35/2 متر مربع داخل عمق تجاري و به مساحت 54/26 متر مربع خارج 

 .عمق تجاري قرار دارد
طی بررسی مجدد گزارش فوق الذکر موردتایید میباشد. مراتب جهت استحضار و صدور 

 .دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
با عنایت به محاسبه مساحت بارانداز بعنوان پارکینگ و تعیین جریمه به ابقاي آن 

بمساحت 46.56مترمربع موضوع کسري پارکینگ منتفی می گردد.
سایر 75  0

 
2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/31 2/96/10956 بدوي بلوار -

امام-روبرو
ي شاخه 
نبات-روبرو
ي 

سرپرستی  
بانک 
مسکن
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 1100000000(یک میلیارد و  

یکصد میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 232.38  0
 

960000  , 1352
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک 
.باب خانه (مطابق سند) می باشد

از بابت انباري به مساحت 392 مترمربع، دفتر فروش به مساحت 132 مترمربع و همچنین 
بارانداز به مساحت 30 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/3208 مورخه 1380/04/07 و از 
بابت انباري به مساحت 375 مترمربع و دفتر فروش به مساحت 30 مترمربع داراي پروانه 
تعمیرات شماره 248122 مورخه 1395/02/01 بصورت تعمیرات جزئی شامل کف سازي ملک، 
نصب دکور، نقاشی، چکه گیري از سقف و ترمیم قسمتی از دیوار بیرونی با رعایت حقوق 
مجاورین ثبتی بوده و حالیه با توجه به تغییرات صورت گرفته و ارائه کروکی نقشه برداري 

:توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث سرویس بهداشتی در حد جنوب غربی در همکف به مساحت 15.24 مترمربع با  -1

.مصالح آجري.(سال وقوع تخلف 1395)
تخریب بارانداز قدیمی و احداث بارانداز جدید در همکف به مساحت 46.56 مترمربع با  -2

.مصالح فلزي.(سال وقوع تخلف 1395)
احداث انباري زیرشیروانی به مساحت 142.85 مترمربع با مصالح فلزي.(سال وقوع  -3

.تخلف 1395)
اضافه بنا همزمان ساز با مصالح آجري به مساحت 27.73 مترمربع در انباري مشخص  -4

.شده در کروکی نقشه برداري پیوستی.(سال وقوع تخلف 1352)
انجام تعمیرات کلی بصورت تعویض کامل سربندي به مساحت 600.33 مترمربع.(شامل  -5
انبار شماره 1 و 4، بارانداز شماره 3 و همچنین سرویس بهداشتی حد جنوب شرقی) .(در این 
خصوص الزم به توضیح است سربندي دو انبار مشخص شده در کروکی نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی بصورت کامل تعویض گردیده است. همچنین در خصوص انبار شماره 1، 
این نکته را باید اظهار داشت که سربندي آن کامال تعویض گردیده ولی با توجه به اینکه پایه 
هاي نگه دارنده آن از باقی مانده سازه قدیمیست بصورت اضافه بنا گزارش نگردیده و تنها 

 .بصورت تعمیرات کلی گزارش گردیده است)
.داراي سه باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -6

همچنین اعالم می گردد عملیات ساختمانی تا کنون به اتمام نرسیده و در صورت تغییرات 
.احتمالی متعاقبا گزارش اصالح می گردد

ضمنا مک فوق در حال حاضر خالی از سکنه و هر گونه فعالیت شغلیست که با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري بصورت انبار، کل ملک بصورت انباري گزارش می گردد که در این راستا 
الزم به ذکر است با توجه به نبود آیتم سرویس بهداشتی و بارانداز در کاربري هاي فرعی 
.کاربري انبار (جدول کاربري ها)همگی بصورت انبار در آیتم هاي مجزا تکمیل گردیده اند
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به استناد خط پروژه شماره 2250 به مساحت تقریبی 1.4 مترمربع از اعیان و به مساحت 
.1.55 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد

از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/96/10956 مورخه 1396/05/31 
کمیسیون ماده صد و حالیه با توجه به گواهی واحد درآمد داراي مابه التفاوت به شرح زیر 

:است
اضافه بنا بصورت  بارنداز همزمان ساز در همکف به مساحت 5.88 مترمربع با مصالح  -1

.فلزي.(سال وقوع تخلف 1352)
اضافه بنا همزمان ساز با مصالح آجري به مساحت 12.72 مترمربع بصورت سرویس  -4

.بهداشتی.(سال وقوع تخلف 1352)

حالیه متقاضی با توجه به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و اخطار شهرداري، مراجعه و 
.ثبت درخواست نموده است

*********
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 87.39 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/07/11 2/96/10957 بدوي چله خانه -
سیدابوالقاس
م-روبروي 
آش 

-مادربزرگ
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 250,958,400(دویست و  پنجاه میلیون و  نهصد 

و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 149.38  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ1,214,808,000(یک میلیارد و  دویست و  چهارده میلیون و  هشتصد و  هشت 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 144.62  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 49 مورخه 1395/07/28 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 579.35 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 141.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.98 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.51 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.51 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.51 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 28.51 مترمربع -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.45 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.6 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 87.39 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 3 واحد به  4 واحد

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 149.38 مترمربع، به عنوان تخلف 

..ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به اشاره است راه دسترسی پیاده به حیاط خلوت از پارکینگ هاي شماره 3 و 4 می 
.باشد و این در صورتیست که در زمان صدور پروانه نیز به همین شکل بوده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 141.02 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه 
پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.6 مترمربع 
و بازگشت تراکم اعطایی (تبصره کلی شماره 7) به مساحت 149.38 مترمربع داراي راي 
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بدوي شماره 2/96/10957 مورخه 1396/07/11 و راي تجدید نظر شماره  2/96/11085 
.مورخه 1396/07/29 بوده و پس از آن خالف جدیدي رویت نگردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  141,972,800(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار 
و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.94  2
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10958 تجدید 
نظر

-
الکانی--اص
غري

2-2-10023-48-1-0-0 15
7
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 626/20 به مساحت 
.173/05 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت پالك داراي اجازه ساختمانی شماره 372 مورخه 1364/04/01 به صورت 4/5 طبقه به 
صورت همکف پارکینگ و مغازه و طبقات باالتر به صورت مسکونی و به مساحت کلی 

636/50 مترمربع و همچنین با توجه به مندرجات موجود پروانه مذکور با توجه به درخواست 
شماره 3746 مورخه 1365/02/07 سطح زیربنا به 686/50 مترمربع افزایش یافته است. با 
توجه به نقشه هاي موجود جهت اجازه ساختمانی به صورت یک باب مغازه در همکف و 4 
واحد مسکونی در طبقات باال می باشد.. همچنین داراي استعالم جهت پاسخ به بانک به 

.شماره 16530 مورخه 1365/05/12 نیز می باشد
الزم به توضیح است با توجه به بازدید به عمل آمده متقاضی بدون اخذ مجوز از سوي 

شهرداري اقدام به تعمیرات کلی شامل احداث آسانسور در فضاي نورگیر حد غربی، و ایجاد 
اتاقک آسانسور در زیرشیروانی، بازسازي و احداث مجدد دیواره هاي داخلی مغازه، کفسازي 
کلیه طبقات، تخریب پنجره هاي پالك و احداث مجدد آن ها و تغییرات در محل دیوارگذاري 
داخلی طبقات که منجر به افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 8 گردیده است. الزم به 

.ذکر است راه پله دسترسی به اتاقک زیرشیروانی به صورت فلزي می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري وضع موجود ساختمان به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 8 
:واحد مسکونی و 1 باب مغازه در همکف بوده که داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

.به مساحت 4/34 مترمربع داراي کاهش در بناي اصلی -1
به مساحت 19/94 مترمربع به صورت احداث آسانسور و اضافه گردیدن بخشی از نورگیر  -2

.به صورت داکت به زیربناي طبقات (سال وقوع تخلف 1394)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل چهار واحد مسکونی به هشت واحد مسکونی به  -3

.مساحت 221/16 مترمربع
با توجه به اینکه بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تبدیل تعداد واحدها از 4 واحد  -4
مسکونی به 8 واحد مسکونی و همچنین بازسازي و احداث مجدد دیواره هاي داخلی مغازه 
(سال وقوع تخلف 1394) لذا با توجه به ضوابط جدید پارکینگی و تخلفات پس از پایانکار 
.اعالمی، داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري و 8 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.با استناد به خط پروژه شماره 1336-2048 فاقد عقب نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه تعمیرات شامل نماي ساختمان را دارد

*********************************************
با توجه به نامه شماره ش ر - 50283-1396 کمیسیون محترم ماده صد و با توجه به بازدید 
مجدد به عمل آمده و با عنایت به گزارش کارشناس محترم دادگستري، از ابتداي احداث بنا 
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هر طبقه به صورت دو واحد بوده و هیچ گونه افزایش واحد صورت نگرفته است، لذا بند 3 و 
4 تخلفات اعالمی شامل تبدیل 4 واحد مسکونی به 8 واحد مسکونی و کسري پارکینگ 

.اعالمی منتفی می باشد
همچنین طی بازدید صورت گرفته اقدام به اتمام عملیات ساختمانی شامل تکمیل تعمیرات 
نما و سایر تعمیرات ساختمانی و همچنین تعبیه درب کرکره اي اتوماتیک در حد جنوب 

.غربی نموده است
*******************************************

از بابت 19/94 مترمربع تخلف صورت گرفته داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/10783 مورخه 1396/05/07 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/10958 مورخه 

.1396/07/11 می باشد
همچنین طی بازدید صورت گرفته پیش از صدور پروانه تعمیرات و بدون مجوز از سوي 
شهرداري اقدام به اتمام عملیات ساختمانی شامل تکمیل تعمیرات کلی شامل نما سازي، 
کفسازي و رنگ آمیزي کل پالك، تعویض درب و پنجره و تخریب دیواره عرصه حد جنوب 
غربی و تعبیه درب کرکره اي اتوماتیک و تغییرات در بخشی از دیوارگذاري هاي پالن داخلی 

.پالك نموده است
الزم به ذکر است مغازه موجود در پالك داراي فعالیت شغلی فروش قطعات جانبی تلفن 

.همراه گردیده است
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي احمد کرمی طالقانی محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 44/37 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 186354000(یکصد 
و  هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد 

 .

جریمه 44.37  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10960 بدوي نقره 
دشت-بن 
بست 
رستگار

2-2-10164-103-1-0-0 15
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 77 مورخ 
1395/11/12 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی بصورت انباري و راهرو در 

 .3واحد مسکونی به مساحت کلی 404/23 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 31/14 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/33متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 10/27متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/27متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 10/27متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0/28 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم ازبابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه کردن به -6

 مسکونی به مساحت 4/56 متر مربع در همکف و طبقات
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 8/67 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*******************************
.کسري پارکینگ ندارد

مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما هنوز اجرا 
 .نشده است

 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی (عدم رعایت عقب 
سازي طبقات چهارم و پنجم) به مبلغ  705,096,000(هفتصد و  پنج میلیون و  نود و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 139.9  1.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/07/11 2/96/10961 تجدید 
نظر

خ -
مطهري-صو
معه بیجار 
به سمت 
ساغریسازا
ن-روبروي 
کوچه 
صدرالعلما

2-3-10198-26-1-0-0 159
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان درحال احداثی داراي  پروانه ساختمانی شماره 186 مورخه 
1392/12/29 بصورت 5 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 16 واحد مسکونی 
و به مساحت کلی 2014.58 مترمربع صادر گردیده است.(الزم به توضیح است که پروانه 
مذکور در تاریخ 1393/12/28 یک بار تمدید گردیده است).و دریافت عدم خالفی بشماره 

..273668 مورخ 95/12/17 میباشد
حالیه عملیات ساختمانی درمرحله اجراي آجرچینی و سربندي بوده که برابر نقشه برداري 
ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا برخالف مدلول پروانه جمعا بمساحت 95.71 

:مترمربع بشرح ذیل میباشد
 کاهش زیربنا در همکف بسطح 5.82 مترمربع-1

 کاهش زیربنا در طبقه اول بسطح 5.82 مترمربع-2
 کاهش زیربنا درطبقه دوم  بسطح 5.82 مترمربع-3
 کاهش زیربنا درطبقه سوم  بسطح 5.82 مترمربع-4

افزایش بنا زیربنا درطبقه چهارم بسطح 27.38 مترمربع بصورت عدم رعایت 2متر عقب -5
سازي

افزایش بنا زیربنا درطبقه پنجم بسطح 64.31 مترمربع بصورت عدم رعایت 4متر عقب -6
سازي

افزایش بنا در ادامه راه پله به بام بسطح 4.02 مترمربع-7
.. کاهش تعداد واحد مسکونی از 16 واحد به 15 واحد مسکونی-8

..رعایت پارکینگ میگردد -9
کاهش سطح راه پله درهمکف وافزودن به فضاي مفید بسطح16.47مترمربع-10

کاهش سطح راه پله درطبقات 1-4  وافزودن به فضاي مفید هرکدام بسطح 6.51مترمربع -11
 جمعا بسطح 26.04 مترمربع

  کاهش سطح راه پله درطبقه 5 وافزودن به فضاي مفید  بسطح 1.68 مترمربع-12
باتوجه به اینکه افزایش بناي صورت گرفته کمتر از حدنصاب 5% زیربناي پروانه صادره -13

 ..بوده لذا مشمول تبصره7 سقف تراکم نمیگردد
باتوجه به اینکه کف سازي پیلوت صورت نگرفته لذا درخصوص تائید تعداد پارکینگ ها -14

.درهنگام صدور پایانکارقابل به بررسی خواهد بود
..باتوجه به سال پروانه صادره مشمول ضوابط سیما ومنظر نمیگردد-15

.مراتب جهت صدور دستورمقتضی  تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

1,387,117,200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  هفده 
هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 238.89  1.75
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/05/31 2/96/10962 تجدید 
نظر

ازادي--بن 
مریم   -ك 
ابوذر

2-3-10063-13-1-0-0 160

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 305,054,400(سیصد و  

پنج میلیون و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 181.58  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
(تبدیل پیلوت به مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع بنا، در این راستا باتوجه به اعتراض نامبرده به نظریه کارشناس بدوي، 
موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش 

سرقفل مغازه ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 100065 
مورخ 96/5/22 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3568050000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 

باتوجه به مراتب مذکور با تقلیل جریمه تعیین شده در راي بدوي از مبلغ 792900000 
ریال به مبلغ  713610000(هفتصد و  سیزده میلیون و  ششصد و  ده هزار ) ریال و با 
رد اعتراض دادنامه مذکور با اصالح و تقلیل بعمل آمده در میزان جریمه، تایید می 

گردد.

جریمه 26.43  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394  کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 110 مورخه 1393/08/05 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 555/3 
مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد 

.فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 236/93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1394)
اضافه بنا در همکف به مساحت 25/22 مترمربع. (الزم به ذکر است مساحت 2/35  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 .اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42/32 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 55/98 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/10  -3

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 55/98 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/10  -4

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 55/98 مترمربع (از این مقدار به مساحت 16/10  -5

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
.اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 1/45 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 26/43 -7
 مترمربع (عرض معبر 12 متري می باشد)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداقل مساحت انباري زیرشیروانی (5  -8
.مترمربع) به مساحت 4/18 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 4/48 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري -10
قابل ذکر است پارکینگ شماره 3 با انباري شماره 4 در همکف ضمیمه یک واحد مسکونی 

.می باشند
 .پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -11

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 مورخه 1392/09/04 مبنی بر مخالفت با تغییر کاربري به نوار 
.تجاري و مخالفت با احداث زیرزمین می باشد

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
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مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لذا بر این اساس اضافه بنا مازاد بر تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 181/58 مترمربع ( 11/46 مترمربع در 
همکف، 70/26 مترمربع در طبقات و 99/86 مترمربع به صورت یک طبقه مازاد)، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67/8 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81/7 درصد می باشد.(به میزان 13/9 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
از بابت تخلفات صورت گرفته شامل 234/71 مترمربع اضافه بنا، بناي مازاد بر تراکم بابت 
عدم رعایت حداکثر مساحت 5 مترمربع انباري زیرشیروانی به مساحت 4/18 مترمربع، 
تخطی از تبصره 7 به مساحت 181/58 مترمربع، 26/43 مترمربع بناي مازاد بر تراکم از بابت 
تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و یک باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10652 مورخه 1396/02/23 و راي کمیسیون تجدیدنظر 

.به شماره راي 2/96/10962 مورخه 1396/05/31 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 2/22 مترمربع در طبقه همکف (به صورت همزمانساز و به علت خطا  -1
در مساحت یابی)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -2
مساحت 4/48 مترمربع (به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی)

به مساحت 2/35 مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به  -3
حیاط می باشد و تخلف ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا 

محسوب می گردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

نظر به اینکه به تصریح ماده صد قانون شهرداري ها، کلیه مالکین اراضی واقع در 
شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می باشند و اینکه 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي اداري بدون 
مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به قدمت بنا و نظربه موقعیت ملک و 
به لحاظ ضرورت قلع، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، بااعمال ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 226,850,000(دویست و  بیست و  شش 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.  

جریمه 1745  2
 

65000  , 1336
 , 1360

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/10965 بدوي امام -
--خمینی

2-2-20123-1-1-0-0 161
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدشده براساس دستور مدیر محترم منطقه بشماره نامه  87176مورخ 96/05/07 
ساختمان اداري شرکت پخش فرآورده هاي نفتی استان بصورت یک طبقه روي همکف با 
قدمت  حدود باالي 40 سال  که درخصوص احداث بناي مذکور مجوز و پروانه و پایانکاري از 

...سوي آن اداره تاکنون ارائه نگردیده است
زیربناي همکف ساختمان اداري حدودا بسطح 850 مترمربع و بارانداز بسطح 45مترمربع و 
طبقه اول بمساحت 850 مترمربع و باتوجه به نوع کاربري کل زیربنا خارج تراکم و که باتوجه 

... به قدمت بنا ضوابط پارکینگی طرح تفصیلی قدیم تعلق نمیگردد
که درخصوص محاسبه تعداد پارکینگ اداري مورد نظر  نیاز  به استعالم از حوزه معاونت 

..شهرسازي و نظریه ارشادي میباشد
مساحت هاي زیربنایی اعالم شده بصورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده 
است..لذا  درصورت ارائه نقشه برداري وضع موجود و نقشه هاي معماري و مدارك مورد نیاز 

..قابل به بررسی مجدد خواهد بود
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

باتوجه به مساحت اعیانی اعالم شده بصورت تقریبی وعلی الراس بوده لذا نیاز به نقشه 
....برداري وضع موجود توسط اداره مربوطه میباشد

161

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 2,534,400(دو 

میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 2.64  1
 

960000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1396/07/15 2/96/10976 تجدید 
نظر

خ -
مطهري--
ك حسام

2-1-10141-15-1-0-0 162

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 3,763,200(سه میلیون و  هفتصد و  شصت و  سه هزار و  

دویست) ریال صادر می گردد

جریمه 56.  2
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 369 مورخه 1391/12/28 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت و مغازه به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 4 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و 

.به مساحت کلی 529.05 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 65.82 

:مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.72 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.94 مترمربع که از این مقدار به مساحت 11.59  -2
.مترمربع بصورت احداث بالکن می باشد

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.72 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10.72 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.72 مترمربع -5
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.37 مترمربع -6

.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.56 مترمربع-7
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 2.64  -8

.مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -9

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -11

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -12
ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند 3 کمسیون ماده 
5 مورخه 1391/07/03 با توجه به ساخت و ساز تجاري همجوار با احداث بنا در حد 3 طبقه 
مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 27.48 مترمربع با استفاده غیر کارگاهی و غیر 
صنعتی و 4 طبقه مسکونی بر روي پیلوت و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60 درصد 
.طول زمین با تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
از بابت اضافه بنا به مساحت 67.28 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/93/8101 مورخه 
1393/08/17 و راي تجدید نظر شماره 2/93/8367 مورخه 1393/12/04 کمیسیون ماده 

:صد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا مسکونی در طبقه اول به نسبت آراء صادره به مساحت 1.46 مترمربع -1

.کاهش بنا به نسبت پروانه صادره در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.37 مترمربع -2
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.56  -3
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.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1392)
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 2.64  -4

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
**********

حالیه با توجه به نامه ارسالی از کمیسیون محترم ماده صد به شماره 75869 مورخه 
1396/04/21 در خصوص تصمیم کمیسیون مبنی بر اضافه نمودن مساحت 0.56 مترمربع 
توسعه تجاري (که در گزارش کارشناسی فوق اشاره شده)در فرم جریمه الحیه، مورد مذکور 

.اصالح گردید
**********

طی آخرین بازدید بعمل آمده، عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري 
.می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 74,239,200(هفتاد و  چهار 

میلیون و  دویست و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 44.19  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/29 2/96/10977 تجدید 
نظر

بلوار -
آزادي--نب
ش ك 
نوبخت-زر 
ضمی

2-3-10040-12-1-0-0 163

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,401,120,000(یک میلیارد 

و  چهارصد و  یک میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 139  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

درخصوص عدم رعایت عرض حیات خلوت مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی به هنگام اجراي طرح اقدام نماید

سایر 3360000  , 1394 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه طبقات ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,031,049,600(یک میلیارد و  سی و  یک میلیون و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 153.43  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 21 مورخه 1394/04/31 بصورت 3 طبقه 
.روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 418.46 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام آجرچینی و اجراي سربندي بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 292.13 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.63 مترمربع.(ضمنا داراي بناي مازاد بر تراکم به  -1
مساحت 4.87 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء زیر بنا محسوب می گردد ولی 

.خالف نمی باشد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 39.5 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 39.5 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 39.5 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 139 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -5
.16.19 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.68 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات اول الی سوم مجموعا به مساحت 3.03 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 9.65  -8

.مترمربع
با توجه به تخلفات صورت گرفته حیاط جنوبی به عرض میانگین 5.54 متر به طول 6.5  -9
متر به صفر تقلیل یافته که در این ضلع (ضلع جنوبی) بازشو موجود نمی باشد ولی با توجه 
به ایجاد حیاط خلوت در منتهی الیه جنوب شرقی عرض دو متر در این حیاط خلوت 
سراسري در کمترین نقطه به 1.55 متر تقلیل یافته است که در این خصوص الزم به ذکر 

.است در این حد بازشو بصورت پنجره موجود می باشد
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3  واحد به 4 واحد مسکونی -10

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11
.رعایت ارتفاع پیلوت می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این راستا الزم به توضیح  -13
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا در خصوص عرض درب هاي پارکینگ و جانمایی آنها الزم به ذکر است با اینکه با 
جانمایی، تعداد و عرض درب هاي پارکینگ (مطابق نقشه اجرایی ارائه شده) هنگام صدور 
پروانه مغایرت دارد ولی رعایت ضوابط و یک باب پارکینگ حاشیه اي که در زمان پروانه 
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 .موجود بود می گردد
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت 
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید. لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 34.54 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 292.43 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم بابت کسري %5 
تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 9.65 مترمربع، بازگشت تراکم اعطایی (تخطی از تبصره 
کلی شماره 7) به مساحت 34.54 مترمربع وعدم رعایت عرض حیاط خلوت داراي راي بدوي 
شماره 2/96/10427 مورخه 1396/05/14 و راي تجدید نظر شماره 2/96/10977 مورخه 
1396/07/29 کمیسیون محترم ماده صد و از بابت سایه کنسول به مساحت 4.57 مترمربع 
:داراي سوابق در واحد محترم درآمد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.در طبقه همکف کال فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -1
.در طبقات اول الی چهارم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -2

.کاهش بنا به نسبت پروانه در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.68 مترمربع -3
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -4
فضاي مسکونی در طبقات اول الی سوم مجموعا به مساحت 3.03 مترمربع.(سال وقوع تخلف 

(1394.
با توجه به تخلفات صورت گرفته حیاط جنوبی به عرض میانگین 5.54 متر به طول 6.5  -5
متر به صفر تقلیل یافته که در این ضلع (ضلع جنوبی) بازشو موجود نمی باشد ولی با توجه 
به ایجاد حیاط خلوت در منتهی الیه جنوب شرقی عرض دو متر در این حیاط خلوت 
سراسري در کمترین نقطه به 1.55 متر تقلیل یافته است که در این خصوص الزم به ذکر 
است در این حد بازشو بصورت پنجره موجود می باشد.(راي دارد که براساس ضوابط 

شهرداري اقدام شود)
**********

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می 
.باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي در رابطه با میزان تراکم اعطایی به متراژ 6.09 
مترمربع اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده 

عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 6.09  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10978 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن -آل بویه 
-بن بست 

14

2-3-10193-140-1-0-0 164

در خصوص اعتراض آقاي باب اله جعفري  نسبت به راي شماره  2.96.10737 مورخ 
96.5.10 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به مفاد 
بند  2 راي بدوي بمساحت 80.33 مترمربع به مبلغ 404863200(چهارصد و  چهار 
میلیون و  هشتصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 80.33  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 56 مورخ 1395/08/25 
بصورت سه طبقه روي پیلوت در6 واحد مسکونی با زیربناي 594.73 مترمربع صادر گردیده 

..است ..عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري میباشد
حالیه براساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود مالک نسبت به افزایش بنا 
درهمکف وطبقات جمعا بسطح 68.73 مترمربع برخالف مدلول پروانه بشرح ذیل نموده 

:است
 افزایش بنا درهمکف بمقدار 16.05 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1-3 هرکدام بسطح 17.56 مترمربع که جمعا بسطح 52.68  -2
 مترمربع

 کاهش درفضاي انباري در زیرشیروانی بسطح 15.33 مترمربع-3
 کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید ساختمان در همکف بسطح 3.80 مترمربع-4
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید ساختمان در طبقات 1-3 هرکدام بسطح   -5

2.60 مترمربع جمعآ  7.80 مترمربع
حالیه رعایت پارکینگ براساس ضوابط پروانه میگردد.لذا باتوجه به عدم آماده بودن -6
پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ درهنگام دریافت پایانکار و اتمام عملیات ساختمانی 
..ونصب درب ماشین رو تعداد پارکینگ تامین شده قابل به بررسی و اظهار نظر خواهد بود

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم درهنگام صدور پروانه بمقدار 6.09مترمربع داشته است-7
مراتب جهت شروع عملیات ساختمانی و عدم خالفی و صدور دستور مقتضی ارسال .

/..میگردد
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 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 64,612,800(شصت و  چهار 

میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 38.46  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 2/96/10979 تجدید 
نظر

منظریه-پش
ت 

بیمارستان 
شفا-کوچه 
مهربان

2-3-10072-27-1-0-0 165

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,001,817,600(یک میلیارد و  یک میلیون 
و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.08  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 185 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 391.92 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:138.54 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 27.45 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.03 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.03 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 8.31 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر ترکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6

همکف و طبقات به مساحت مجموعاً 10.54 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات  -7

به مساحت 38.46  مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.09 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 86.60 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
//.کسري پارکینگ ندارد

165

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 207,505,200(دویست و  هفت میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.29  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/11 2/96/10980 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه 

دلزنده-کوچ
ه ویشکایی

2-3-10234-3-1-0-0 166

در خصوص    60.38    متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 60.38  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درطبقه پنجم و عدم رعایت دو متر عقب سازي با ضریب 
2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 281,400,000(دویست و  هشتاد و  یک 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.5  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10980 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه 

دلزنده-کوچ
ه ویشکایی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 207 مورخه 1394/12/27 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 9 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1353.63 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 67.21 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.44 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.36 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.36 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.36 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 6.36 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 33.74 مترمربع که از این مقدار به مساحت 27.38  -6

.مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد غربی می باشد
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.59مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -8
..فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 21.23 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 59.64 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -10
.مسکونی از 9 واحد به 10 واحد

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -14
در خصوص درب هاي ورودي الزم به توضیح است که جاي درب ورودي نفر رو و درب 4  -15
متري موجود در نقشه هاي زمان صدور پروانه در نقشه هاي فعلی جابه جا شده که در این 
خصوص اعالم می گردد نه در زمان صددور پروانه و نه هم اکنون پارك حاشیه اي 

.ندارد.(همچنین درب هاي ورودي تا کنون اجرا نگردیده اند)
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 25.43 (همکف به مساحت 8.61 مترمربع، اول و دوم 
هر کدام 8.41 مترمربع) داراي راي بدوي شماره 2/95/10301 مورخه 1395/11/26 و از بابت 
اضافه بنا به مساحت  47.56 مترمربع، تبدیل پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت کلی 
21.23 مترمربع و همچنین بناي مازاد بر تراکم به مساحت 60.38 مترمربع از بابت افزایش 
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تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 10 واحد داراي راي بدوي شماره 2/96/10980 مورخه 
1396/07/11 و راي تجدید نظر شماره 2/96/11109 مورخه 1396/08/20 کمیسیون ماده صد 

:بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.17 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -1

.1395 می باشد)
کاهش بنا  بنا در طبقه اول به مساحت 2.05 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -2

.1395 می باشد)
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.05 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -3

.1395 می باشد)
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.24 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.24 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 0.24 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -6

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.23 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -7
.1396 می باشد)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  320,090,400(سیصد و  بیست میلیون و  نود هزار و  چهارصد)ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 63.51  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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نظر

صندوق -
عدالت--اج
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 70 مورخه 1395/10/23 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 637/16 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 74/82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 10/09 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10/09 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10/09 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10/09 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30/37 مترمربع (از این مقدار به مساحت 23/74  -5
مترمربع به علت عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 4/09 مترمربع -6
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 2/53 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
زیربناي تخلف صورت گرفته ( 50/05 مترمربع) از 5% زیربناي کل ساختمان( 59/05 

مترمربع) کمتر بوده لیکن با توجه به افزایش معنادار سطح طبقه سوم به دلیل عدم رعایت 
دو متر عقب سازي و با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، 
اضافه بنا مازاد بر تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 54/07 
.مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد
بابت اضافه بنا به مساحت 57/10 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و 
آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 3/88 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 
2/53 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه شماره 2/96/10774 
مورخ 1396/05/10 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10983 مورخه 1396/07/11 

.می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
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اضافه بناي همزمانساز به مساحت 19/43 مترمربع (الزم به توضیح است به مساحت  -1
8/34 مترمربع از اضافه بناي مزبور به دلیل محاسبه به صورت سایه کنسول در زمان ارسال 
به کمیسیون ماده صد بوده که حالیه برابر جانمایی پارکینگ ها به عنوان زیربناي تخلف 
محاسبه می گردد، همچنین به مساحت 4/09 مترمربع مربوط به راه پله و آسانسور به بام 

بوده که در زمان ارسال به کمیسیون اجرا نشده بود)
کاهش بنا به مساحت 1/71 مترمربع نسبت به راي -2

کاهش بنا به مساحت 3/88 مترمربع با توجه به کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل  -3
سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی نسبت به راي
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي؛ نظر به اینکه  اعتراضی بعمل نیامده ؛ این کمیسیون 
مواجه با تکلیفی نیست

سایر 32.61  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/07/11 2/96/10985 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-گوهر
ي-کوچه 
حبیب 
زاده-بن 
بست 
عباسی
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در خصوص اعتراض آقاي حسین مجید زاده گیگاسري و شرکا  نسبت به راي شماره  
2.96.10777مورخ 96.5.14 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن 

نسبت به مفاد بند  2 راي بدوي بمساحت 117.07 مترمربع به مبلغ 590032800(پانصد 
و  نود میلیون و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 117.07  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 64 مورخ 1395/9/30 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت در 2واحد مسکونی به انضمام زیر شیروانی بصورت راه پله  و راهرو به 

 .مساحت کلی 218/63 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 117/07

: متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 27/4 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 27/4 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 27/4 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 27/4 متر مربع-4

اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 7/47 متر مربع-5
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعدا واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد(در کل -6

 ساختمان) در طبقه سوم به مساحت 32/61 متر مربع
مشمول تبصره  ماده هفت نمیگردد-7

سال وقوع تخلف 1395
*********************************************************

*****************************************
مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

 کسري پارکینگ ندارد
*********************************************************

*********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسوین ماده صد به شماره 2/96/10777 مورخ 

1396/05/14 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/10985 مورخ 1396/07/11 بوده که 
.بپیوست میباشد

.بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
.رعایت ارتفاع 2/40متر پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
گزارش فوق در تاربخ 1397/05/04 بروز شده و مورد تایید میباشد

  .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب دو برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 25  2
 

3560000  , 1392 1396/07/11 کسري پارکینگ 2/96/10987 بدوي -
آزادگان--
صفایی
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و قدمت بنا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی 
گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی نظریه 
شماره 96/493 مورخ 96/05/01 به مبلغ 4/000/000/000 ریال اعالم گردید و مصون از 
اعتراض باقیمانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
مساحت 46/39 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین 
شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 800000000(هشتصد میلیون ) ریال جریمه در 

حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 46.39  0
 

3560000  , 1370
 , 1392

احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب دکان و محوطه به 
طی بازدید بعمل آمده .مساحت 70 مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد
ملک فوق داراي دو باب مغازه مجموعا به مساحت 70 مترمربع (صد در صد بنا) بوده که یک 
داراي پروانه تعمیرات .باب آن داراي بالکن به مساحت 22.39 مترمربع می باشد

3/33/88356 مورخه 1392/10/25 بوده (بر اساس آن زیر بناي مجاز بصورت یک باب مغازه 
داراي اضافه  -28:1 متري و بالکن 18 متري) و بعد از آن داراي تخلف به شرح زیر می باشد
بنا در همکف به مساحت 42 مترمربع بوده که از این مقدار به مساحت 3.77 مترمربع 

بصورت همزمان ساز در مغازه قدیمی (سال وقع تخلف 1370) و به مساحت 38.23 مترمربع 
داراي اضافه بنا  -2.بصورت احداث یک باب مغازه جدید (سال وقوع تخلف 1392) می باشد
 -3.در بالکن به مساحت 4.39 مترمربع با مصالح بتنی می باشد.(سال وقوع تخلف 1392)
ضمنا اطالعات .داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1392)
مغازه اول از حد شرقی داراي تابلو  -1:صنفی دو باب مغازه فوق الذکر به شرح زیر می باشد
به ابعاد 1.4*6.2 متر و به مساحت کلی 8.68 مترمربع بوده و بصورت سوپر مارکت مورد 
به استناد .مغازه دوم از حد شرقی فاقد تابلو و فعالیت شغلی می باشد -2.استفاده می باشد
حالیه با توجه به نامه **********.خط پروژه شماره 2313 فاقد عقب نشینی می باشد
شماره 248435- 1395 مورخه 1395/12/04 کمیسیون محترم ماده صد و بررسی بعمل 
آمده، اعالم می گردد گزارش ارسالی به کمیسیون صحیح بوده و ادعاي مالک کامال مغایر می 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص  
طبقه مازاد( چهارم وپنجم ) راي به جریمه به مبلغ2099798400(دو میلیارد و  نود و  

نه میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 312.47  2
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/23 2/96/10992 بدوي آزادگان-کو
ي 

حاتم-کوچه 
سوم

2-3-10140-47-1-0-0 170

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و با توجه به 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم 
اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 32004000(سی و  دو میلیون و  چهار هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 19.05  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی بشماره 
4834-95.2.12 با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه 

بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجازراي به جریمه به مبلغ994896000
(نهصد و  نود و  چهار میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 197.4  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 56 مورخ 1393/04/14 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضام زیرشیوانی  در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 593/65 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 509/87 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 49/35 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 49/35 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 49/35 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 49/35 متر مربع-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم بصورت طبقه مازاد به مساحت 4-190/95
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 121/52 بصورت طبقه مازاد دوم که از این مقدار -5

.71/49 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد
عدم اجراي راه پله آسانسور در طبقه 4 (زیرشیروانی طبق پروانه ) به مساحت 27/25 -6

متر مربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 7 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
به مساحت12/05  متر مربع بازگشت تشویقی آسانسور را دارد-8

کسري پارکینگ ندارد. (تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قدیم محاسبه گردیده است)

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10992 مورخ 

 .1396/08/23  بوده که بپیوست میباشد
مشمول قانون نما و منظر شهري نمیگردد
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.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

**********

در خصوص اعتراض آقاي محمد رضا ساده صیقالنی  و شرکاء نسبت به راي شماره  
2.96.10636 مورخ 96.5.10 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2 به 1.5 برابر آن نسبت به 
مساحت 5.78 مترمربع به مبلغ 29131200(بیست و  نه میلیون و  یکصد و  سی و  یک 

هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 5.78  1.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/07/11 2/96/10995 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کوچ
ه رستگار

2-2-10164-124-1-0-0 171

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 44 مورخ 95/07/11 
... بصورت سه طبقه روي پیلوت با زیربناي 497.55 مترمربع صادر گردیده است

...عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي میباشد
:حلیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا بشرح ذیل میباشد

 افزیش بنا درهمکف  بسطح 0/64 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1-3 هر طبقه بسطح 0/64 مترمربع که جمع سه طبقه بسطح 1.92  -2

 مترمربع
 افزایش در ادامه راه پله به بام بسطح 0/10 مترمربع -3

..مشمول ضوابط نما ومنظر شهري میگردد .. تاگکنون نما سازي اجرا نشده است-4
..رعایت پارکینگ میگردد -5

باتوجه به اینکه افزایش بنا ي صورت گرفته کمتر از حد نصاب 5% زیربناي کل پروانه  -6
..صادره بوده لذا تبصره 7سقف تراکم تعلق نمیگیرد

کاهش سطح راه پله و افزدون به فضاي مفید مسکونی در طبقات 1-3 هر طبقه بمقدار -7
... 1.04 مترمربع که جمعا بسطح 3.12 مترمربع

.مراتب جهت  صدور عدم خالفی و  دستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص میزان تراکم اعطایی نیز اعتراض موجهی بعمل نیامده عینا تایید می گردد جریمه 3.51  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10996 تجدید 
نظر

مطهري-خم
یران 

زاهدان-نب
ش کوچه 
آذر شاهی

2-3-10233-114-1-0-0 172

در خصوص اعتراض آقاي میالد زواره  نسبت به راي شماره 2.96.10627مورخ 96.4.31
 کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 
در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر 
به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار 

میگردد. 

جریمه 109.32  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 189 مورخ 1394/12/27 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 
476.87 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 109.32 

:مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.85 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.62 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.62 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.62 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.62 مترمربع -5
اضافه بنا در  زیرشیروانی به مساحت 4.99 مترمربع -6

.عرض حیاط خلوت شمالی در قسمتی از 2 به 1.95 متر کاهش یافته است -7
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 3.51  -8

.مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.07 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 74.84 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک  و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري بشماره ثبت 105232-96/5/29 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه 

را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  600000
(ششصد هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 8.97  0
 

110000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10997 بدوي -
شریعتی--ب
ابک

2-3-10200-90-1-4-0 17
3

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی  شش دانگ حق کسب و پیشه یک باب دکان بر اساس سند 
اجاره مستقل شماره 276355 مورخه 1390/08/15 از بابت اعیان داراي بالمانع کلی به 
شماره 3/33/22107 مورخ 1381/09/07 بوده ، که در وضع موجود مغازه اي است به مساحت 
20.28 متر مربع و داراي بالکن به مساحت 8.97 متر مربع بوده که از بابت بالکن سوابقی در 

 پرونده فنی نداشته و نیز متقاضی سوابقی ارائه ننمود  . سال وقوع 1370
. با توجه به سال وقوع کسري پارکینک ندارد
 . فاقد تابلو بوده و فعالیت شغلی گیاه دارویی است

مساحت هاي مندرج در سیستم بر اساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده از سوي 
. متقاضی است

به استناد خط پروژه شماره 890 و طرح تفصیلی و وضع موجود مغازه فوق فاقد عقب نشینی 
. است

مبنی بر عمق چهار متري تجاري ، به مساحت GIS  4.29 با توجه به نظریه کارشناس محترم
. متر مربع از بالکن داخل عمق تجاري و به مساحت 4.68 متر مربع خارج عمق تجاري است

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,920,000(یک میلیون و  نهصد و  بیست 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.  2
 

1000000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1396/07/11 2/96/10998 بدوي میدان -
کوچک-راس
-ته توربانان

2-1-10170-14-1-3-0 174
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو  نامه شماره ش ر 130563-95/6/29 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده با 
ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه یک بر روي پالك فوق واقع در بازار زرکشان 
کوي مسجد صفی از بابت سه باب دکان (بمساحتهاي 13.30 متر مربع و 10.05 متر مربع و 
12.10 متر مربع ) داراي سند مالکیت بشمارهاي ثبتی 1951و1952و1953بوده که توسط 
مالک  بالمانع کلی  بشماره 3/33/29140-88/10/2 دریافت نموده سوابق در شهرداري  

. موجود میباشد
حالیه سرقفلدار یکی از مغازه هاي صدرالذکر   (مطابق سند اجاره و انتقال سرقفلی)  از بابت 
مغازه به مساحت 13.3 مترمربع که  داراي بالمانع فوق الذکر بوده بدون مجوز از شهرداري  
مبادرت به تعمیرات کلی شامل تعویض کامل سربندي بصورت فلزي  جهت استحکام 

سربندي  ضمن حفظ دیوار هاي قدیمی با احداث چهار قوطی فلزي  با افزایش ارتفاع به طول 
.0.5 متر (از 2.5 متر به 3 متر) بدون رعایت عقب نشینی اقدام  نموده است

همچنین با توجه به موقعیت مکانی که  در بافت بازار و میراث قرار داشته برابر مدارك ارائه 
شده داراي نامه شماره 952/131/3870 مورخه 1395/06/11 اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري استان گیالن میباشد که طی آن و مطابق بند 1 اعالم داشته 
تعمیرات بنا شامل اجراي سرامیک کف و دیوارها، نصب شیشه سکوریت، اجراي سقف و 
دیوار کاذب دکوراسیون فضاي داخلی و اجراي تاسیسات الکتریکی با رعایت سایر موارد 
بالمانع می باشد.ضمنا عملیات ساختمانی به پایان نرسیده و طی بازدید بعمل آمده فاقد 

 بالکن، تابلو و فعالیت شغلی بوده
به استناد خط پروژه شماره 565 به مساحت 2.75 مترمربع داراي عقب نشینی می 

باشد.باتوجه به کروکی نقشه برداري منضمه  توسط مهندس نقشه بردار آقاي محمد احمد 
زاده عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن  بشماره عضویت 00029-610-11 مساحت 
مغازه 14/26 متر مربع  اعالم شده برابر بالمانع موجود  داراي مابه التفاوت  بسطح 0/96 متر 
مربع میباشد تناقض متراژ بدلیل خطاء در مساحت یابی بوده مر بوط به قبل از بالمانع 

. میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 43,260,000(چهل و  سه میلیون و  دویست و  شصت هزار )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25.75  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/10999 تجدید 
نظر

-
خمیران-عط
ا 

آفرین-عربان
ي

2-2-10041-25-1-0-0 17
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 578,743,200(پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  

چهل و  سه هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 114.83  1.5
 

3360000  , 1393
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازادبه مساحت 42.83متر مربع  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5
برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 359,772,000(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  

هفتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.83  2.5
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 98 مورخ 1393/07/01 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 317.3 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 187.75 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
 . اضافه بنا در همکف به مساحت 36.23 مترمربع -1

 . اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.23 مترمربع -2
 . اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.23 مترمربع -3
 . اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.23 مترمربع -4

.  از بابت احداث یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 42.83 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري اختصاصی زیر فضاي راه پله به مساحت  -6

 . 3.71 مترمربع است
قابل ذکر است راه پله به بام بر خالف مدلول پروانه به مساحت 17.30 مترمربع اجرا نشده  -7

.است
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -8

.در همکف به مساحت  2.43 مترمربع
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -9
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از -11
تبصره مذکور  به مساحت کلی  25.75 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.06 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

. موجود 86.11 درصد است
از بابت اضافه بنا به مساحت 39.66 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/94/8324 مورخ 1394/01/25 و تجدیدنظر به شماره 2/94/8569 مورخ 

.1394/04/30 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

کاهش بنا  در همکف به مساحت 3.43 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت -1
یابی

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.23 مترمربع . سال وقوع 1393 -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.23 مترمربع . سال وقوع 1393 -3
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اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.23 مترمربع . سال وقوع 1394 -4
از بابت احداث یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 42.83 مترمربع   -5

.سال وقوع 1394
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري اختصاصی زیر فضاي راه پله به مساحت  -6

3.71 مترمربع است . سال وقوع 1393
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7

.در همکف به مساحت  2.43 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از -8
تبصره مذکور  به مساحت کلی  25.75 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است
. درخواست عدم خالف دارند

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
468,732,000(چهارصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  سی و  دو هزار ) ریال 

تایید می نماید

جریمه 71.02  2
 

3300000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11000 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی ، 
قلمستان 1، 
بن بست 
نشوري

2-2-20083-27-1-0-0 176
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 41 مورخه 1395/06/29 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 216.2 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 1.09 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما اجرا گردیده است)

(ضمنا الزم به ذکر است شیب 30 درجه شیروانی رعایت نگردیده ولی با توجه به اینکه با 
خرپا پر گردیده و در کروکی نقشه برداري نیز جزء زیربناء نیامده است در محاسبات خالف 

.نیز لحاظ نگردید)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

176

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
268800000(دویست و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 40  2
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/16 2/96/11003 تجدید 
نظر

-17 
--شهریور

2-2-20122-288-1-0-0 17
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه2 بر روي 
پالك فوق ( بیمارستان امیر المومنین  )  داراي سوابق درآمدي در شهرداري میباشد  حالیه 
بیمارستان بدون مجوز مبادرت به توسعه بنا  بصورت اتاق پذیرش اقدام نموده است موارد 
توسعه بنا در همکف بسطح تقریبی 40 متر مربع از بابت تبدیل  -1: تخلف به شرح زیر است
در خصوص مقدار عقب نشینی متعاقبا تقدیم  ورودي به اتاق پذیرش ( سال تخلف 1395)
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري  پرسنل  بیمارستان  گزارش  بصورت  میگردد
تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و 
آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه 
برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا 

     .اعالم میگرد

17
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,718,472,000(یک میلیارد و  هفتصد و  هجده میلیون و  

چهارصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 204.58  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11004 تجدید 
نظر

-
منظریه--س
هیل-نبش 
ك میرزایی

2-3-10050-10-1-0-0 17
8
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 3 مورخه 1393/02/07 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 634.33 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 183.15 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.81 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.81 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 34.81 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 56.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 27.86 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 1.03  -6
مترمربع بصورت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و به مساحت 26.83 مترمربع بصورت عدم 

.اجراي انباري می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 8.96 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -10

دیوار محوطه قدیمی تا کنون تخریب نگردیده لذا در خصوص عقب نشینی متعاقبا اظهار  -11
.نظر می گردد

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 12.47 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1395)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 22,616,000(بیست و  دو میلیون و  ششصد و  شانزده هزار ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 5.14  4
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 12/93 مترمربع قطعه اول تفکیکی برابر 
.سند مالکیت می باشد

.داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد
دربازدید بعمل آمده مشخص گردید که مالک اقدام به احداث بالکن به مساحت 5/14 متر 
مربع نموده است (بالکن مورد نظر بصورت چوبی بوده و با قدمت حدود 1سال-1395)که کال 

 .در داخل عمق تجاري قرار دارد
.مغازه در حال حاضر به شغل بنگاه مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلوي تبیلغاتی میباشد

*********************************************************
*********************************************************

***********************
از بابت احداث بالکن داراي  راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11006 مورخ 

.1396/07/11 بوده و بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
شایان ذکر است که در زمان بازدید قبلی به شغل تهیه سفارشات عروسی مشغول به فعالیت 

. بوده فاقد تابلو بوده است
رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است.مراتب جهت استحضار و صدور  

.دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 106,578,000(یکصد و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 17.19  2
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 111 مورخ 94/11/28 
بصورت دو طبقه روي پیلوت با زیربناي 377.51 مترمربع صادر گردیده است .حلیه عملیات 
.ساختمانی در مرحله سفتکاري(مرحله پس از گچ و خاك وسربندي) وفاقد نما میباشد
:برابر نقشه برداري ارائه شده از وضع موجود داراي کاهش وافزایش بنا بشرح ذیل میباشد

 کاهش در همکف بسطح 0/02 مترمربع -1
 کاهش در طبقه اول بسطح 0/04 مترمربع -2
کاهش در طبقه دوم بسطح 0/04 مترمربع -3

افزایش در راه پله به بام بسطح 1.47 مترمربع -4
با توجه به تغییر وجابجاي جانمایی و افزایش عرض 2متر حیاط خلوت که حد شرق از  -5
عرض 2 متر به 2.57 متر وحد غرب از 2متر به 2.43 متر افزایش یافته که درهمکف بسطح 
4.79 مترمربع و در طبقات 1-2 هد کدام بسطح 4.79 مترمربع که جمعآ بسطح 14.37 

.مترمربع خارج طول 60% مازاد برتراکم میباشد
باتوجه به اینکه مقدار توسعه بنا یاد شده کمتر از 5% زیربناي پروانه بوده تبصره 7 سقف  -6

.تراکم تعلق نمیگیرد
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت -7

دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد. که نقشه هاي مربوطه را در زمان صدور 
.پروانه ارائه نموده بود

.پارکینگ رعایت میگردد(برابر نقشه پیشنهادي زمان پروانه)-8
 کاهش راه پله در همکف و افزودن به فضاي مفید بسطح 0/61 مترمربع-9

 کاهش راه پله در طبقه اول و دوم  و افزودن به فضاي مفید بسطح 0/74 مترمربع-10
.مراتب جهت شروع عملیات ساختمانی و عدم خالفی صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 379,512,000(سیصد و  هفتاد و  نه میلیون و  

پانصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 225.9  0.5
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ1,463,918,400(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  

هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 145.23  3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 212 مورخ 
1394/12/27 ، به صورت 5 طبقه روي پیلوت وزیر شیروانی  به مساحت کلی 1244.95 

..مترمربع صادر گردیده است
..عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا درهمکف وطبقات 5-1 
جمعا بسطح 120.21 مترمربع (سال وقوع95)  و تبدیل راهرو وراه پله به بام (زیرشیروانی) 

:.بسطح 8.89 مترمربع بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 0.96  مترمربع -1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 20.50 مترمربع که جمعا بسطح 82 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 37.25 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 16.75 مترمربع -3

 عدم رعایت 2متر عقب سازي بوده
تبدیل قسمتی از  فضاي (راهرو و راه پله به بام ) به انباري در زیرشیروانی بسطح  8.89 -4

مترمربع
کاهش زیربنایی در زیرشیروانی بسطح 2.46 مترمربع-5

کاهش سطح راه پله درهمکف وافزودن به فضاي مفید بسطح 1.93مترمربع-6
کاهش سطح راه پله درطبقات 1-5 وافزودن به فضاي مفید هرکدام بسطح 2.84مترمربع -7

که جمعا بسطح 14.20مترمربع
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. و تاکنون نماسازي اجرا نشده است-8

ضمنا درهنگام صدور پروانه استفاده از  تبصره 7 سقف تراکم  بمقدار 225.90 مترمربع -9
..داشته است

..رعایت پارکینگ میگردد-10
..مراتب چهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

181

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  355362000(سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  سیصد و  

شصت و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 84.61  1.25
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 182 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 435 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 80.20 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.05 مترمربع.سال وقوع 1395 -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.05 مترمربع سال وقوع 1395 -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.05 مترمربع سال وقوع 1395 -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.05 مترمربع سال وقوع 1396 -4

.کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 7.62 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -6

.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 4.41 مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
. در زمان صدور پروانه تراکم مجاز رعایت گردیده بود و لذا تراکم اعطایی نداشت-9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 49.37 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
. موجود 57.58 درصد است

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا نگردیده است

داراي نامه میراث فرهنگی به شماره 942/131/4343  مورخ 1394/06/14 مبنی بر رعایت 
ارتفاع ساختمان تا زیر دامنه طبقه دوم 9متر تمام و در صورت احداث طبقه سوم به صورت 2

.متر عقب ساز از معبر اصلی تعیین میگردد
. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ71,971,200(هفتاد و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 14.28  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/07/11 2/96/11011 بدوي پل عراق- -
آزادگان-کو
- زه گران

2-3-10185-13-1-0-0 18
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخه 1395/08/08 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 502/97 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7/07 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 1/38 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/35 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/35 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 0/02 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 7/23 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مساحت راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 1/09  -7

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 6/12 مترمربع، تبدیل راه پله به زیربناي مسکونی به 
مساحت 7/40 مترمربع و تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/76 مترمربع  
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11011 مورخه 1396/07/11 و راي 
.تجدیدنظر به شماره 2/96/11106 مورخه 1396/08/06مبنی بر جریمه  می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 0/31 مترمربع مجموعا به مساحت  -1

0/93 مترمربع (همزمانساز)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/02 مترمربع (همزمانساز) -2

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مساحت راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 0/33  -3
مترمربع (همزمانساز)

کاهش بنا درخصوص تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 0/17  -4
مترمربع

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

18
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 65,361,600(شصت و  پنج میلیون و  سیصد و  شصت و  یک 

هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 12.24  1.5
 

3560000  , 1395 احداث بناي جداساز 1396/07/11 2/96/11012 تجدید 
نظر

-
الکانی-چها
رراه 

استانداري-
قدیري 
ساختمان 
گل

2-2-20098-11-1-0-0 184

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 74 مورخ 1384/04/26 و پایانکار 10290 مورخ 
.1385/04/05 صادر گردیده است

حالیه مالک اقدام به احداث آسانسور بدون مجوز در حیاط مشاعی به مساحت 3.06 متر 
مربع و به مساحت کلی 12.24 متر مربع  نموده است . که به هر سه طبقه بازشو دارد . سال 

 وقوع  1395
آسانسور مذکور داراي نیروي محرکه مکانیکی از کف ( هیدرولیکی )  بوده و اتاقک آسانسور 

. ندارد
. کسري پارکینگ ندارد

عرض حیاط خلوت در قسمتی که آسانسور نصب شده از 2 متر به 0.3 متر کاهش یافته
. به استناد پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی است

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ  
233,923,200(دویست و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.81  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11014 بدوي منظریه-روب
روي 

مسجدسجا
دیه-کوچه 
شهید 
نوبخت

2-3-10037-120-1-0-0 18
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول به شماره 103 مورخه 1396/05/09 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت 
کلی 828/12 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي میلگرد ستون 

.هاي همکف می باشد
با توجه به نقشه معماري ارائه شده متقاضی خارج از مدلول پروانه در طبقه همکف داراي 
اضافه بنا به مساحت 34/81 مترمربع در سطح اقدام به احداث بنا نموده است. (سال وقوع 

(1396
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پیلوت و تخطی از تبصره 7و ... به دلیل عدم اجراي کامل 
ساختمان اعم از عدم اجراي سقف، عدم دیوار چینی، عدم تعبیه درب پارکینگی و کفسازي 

.متعاقبا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله دوم دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

18
5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 28,879,200(بیست و  هشت میلیون و  هشتصد 

و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.19  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11016 بدوي خ مطهري 
کوي 

ویشکاهی-ب
ن بست 
الوند

2-3-10234-13-1-0-0 186

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب   1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ239,374,800(دویست و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 40.71  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید صرفا جهت تحلیل درآمدي
*********************

احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 29 مورخه 1394/05/15 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.386/06 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 33/64 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 4/22 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/67 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9/75 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 0/64 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 7/07 مترمربع
.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد مسکونی -6

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي ساختمان در حال  -7
.اجرا می باشد

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 17/19 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/10 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 70/32 درصد می باشد.(به میزان 2/22 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

186

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  بطرفیت آقاي حسن نوري مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف  و طبقه جمعا به متراژ 34.64 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر 
مورد تائید سازمان نظام مهندسی و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف 

مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  2 
برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 34.64 متر مربع به مبلغ 232780800(دویست 
و  سی و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال  محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 34.64  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11021 بدوي منظریه-انت
هاي کوچه 
عباس 
رشیدي

2-3-10049-84-1-0-0 18
7

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 14 مورخ 96/02/10 ، به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت وزیرشیروانی  بمساحت کلی 1021.58 مترمربع صادر گردیده 

..است
..عملیات ساختمانی درمرحله سقف طبقه اول  میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا درطبقه همکف وطبقه 
:.اول بسطح 34.64 مترمربع (سال وقوع96) بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا در همکف بسطح 14.02مترمربع -1
افزایش بنا در طبقه اول  بسطح 20.62 مترمربع -2

..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. و تاکنون نماسازي اجرا نشده است-3
با توجه به افزایش بناي صورت گرفته که کمتراز حدنصاب 5% زیربناي پروانه صادره بوده -4

.لذا تبصره7 سقف تراکم تعلق نمیگیرد
حالیه رعایت پارکینگ میگردد.که درصورت اجراي طبقات دیگر مجددا قابل به بررسی -5

...خواهد بود
..مراتب چهت صدور شروع عملیات ساختمانی ودستور مقتضی ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مرجان پور موسی موضوع گزارش شهرداري منطقه 
1 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم  ؛ جمعاً  بمساحت 
180.67  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1214102400
(یک میلیارد و  دویست و  چهارده میلیون و  یکصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر 

و اعالم میدارد.

جریمه 180.67  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11024 بدوي آزادگان- 
 سید نژاد

2-3-10140-83-1-0-0 18
8

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 158.27 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
265893600(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 158.27  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 31 مورخه 1395/06/23 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیشیروانی در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 891 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 180.67 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.73 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48.24 مترمربع که از این مقدار به مساحت 11.34  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد.(در خصوص این طبقه الزم به 
توضیح است که در وضع موجود بر خالف مدلول پروانه داراي تراس روباز به مساحت 25.21 

.مترمربع می باشد). (سال وقوع تخلف 1395)
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 15.47 مترمربع -6

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و پس از دیوار گذاري محوطه مشرف به کوچه  -10
.اظهار نظر می گردد

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  158.27 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1395)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

18
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي رسول قاسمی موضوع گزارش شهرداري منطقه 2  
بشرح اضافه بنا در طبقات همکف و طبقات اول تا چهارم جمعا به متراژ  224.13
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که 

حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا و عدم 
احراز ضرورت قلع بناي موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1882692000
(یک میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار ) ریال  

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 224.13  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/07/11 2/96/11025 بدوي بلوار 
آزادي-کوچ
ه شهید 
جوادي فر

2-3-10039-72-1-0-0 189

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 63.64 مترمربع مستنداً به تبصره 2 قانون 
فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

106,915,200(یکصد و  شش میلیون و  نهصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می نماید

جریمه 63.64  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 33 مورخ 1395/06/23 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 770.15 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:211.61 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 31.93 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.71 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.71 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.71 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 54.55 مترمربع(از این مقدار به مساحت 12.84  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 36.40 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -7

مساحت 12.52 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -8

.مجموعاً 63.64 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 76.70 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد
داراي یک باب سرویس بهداشتی مشاعی به مساحت 3.73 مترمربع در زیر راه پله همکف 

.می باشد

.با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد
 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 140.86  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/07/11 2/96/11028 بدوي رودبارتان 
-کوچه شاه 
عمو

2-3-10013-8-1-0-0 190

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
92,694,000(نود و  دو میلیون و  ششصد و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 22.07  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 234مورخ 1394/12/27 بصورت 5طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی بصورت انباري و راه پله آسانسور  در 12 واحد مسکونی 

 .به مساحت کلی 1511/25متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 22/07 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 4/69 متر مربع -1
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 1 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 1متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1متر مربع-4

کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 1متر مربع-5
افزایش بنا  درطبقه پنجم به مساحت 22/07 متر مربع به دلیل عدم رعایت 2متر عقب -6

ساز در طبقه 5
کاهش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 0/81 متر مربع-7

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 140/86 از بابت اضافه کردن واحد هاي مسکونی از 2 به 3 -8
واحد در طبقات 3 تا 5 به ترتیب به مساحتهاي (54/31 متر مربع در طبقه 3- 54/31 متر 

مربع در طبقه 4 و 32/24 متر مربع در طبقه 5)
 .داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی  میباشد -9

سال وقوع تخلف 1395

*********************************************************
*********************************************************
********************************************************
شایان ذکر است که در طبقه اول یک واحد مسکونی حذف شده و تبدیل به 7 واحد انباري 

.شده است
پارکینگ شمار 10 در پروانه صادره به همین صورت وبا همین جانمائی تایید شده که با توجه 
به عدم کفسازي ملک و عدم امکان تست عملی از بابت پارکینگ در زمان پایانکار قابل 

 .بررسی مجدد میباشد
مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد  و نماي ساختمان بصورت سنگ قهوه اي انجام 
 .شده است
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رعایت ارتفاع 2/40 متر پیلوت  و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست. مراتب جهت 
 .استحضار و صدور  دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي سید محمد تقی نجات فر  مبنی بر اضافه بنا در 
طبقات همکف و طبقات اول و دوم به متراژ  65.58 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد  فلذا با توجه به ارائه گواهی استحکام بنا و عدم احراز ضرورت قلع بناي موضوع 
تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 304947000(سیصد و  چهار میلیون و  نهصد 
و  چهل و  هفت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میداردگردد.

جریمه 65.58  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11031 بدوي پشت 
دخانیات - 
خ امام 
خمینی-می
دان 

فرهنگ-بن 
بست 
انصاري

2-3-10103-22-1-0-0 191

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 1.41 مترمربع مستنداً به تبصره 2 قانون فوق 
االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2185500
(دو میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 1.41  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره  86 مورخ 1395/12/01 بصورت 2طقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2واحد مسکونی به مساحت کلی 308/45 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 65/58 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 21/86 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 21/86 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 21/86 متر مربع-3
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/2 متر مربع-4

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -5
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 1/41 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 سال وقوع تخلف 1396

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .مشمول قانون نما ومنظر شهري میگردد و هنوز نماي ساختمان اجرا نشده است

  .کسري پارکینگ ندارد
رعایت عقب نشینی و   رعایت  ارتفاع 2/40 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد.
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  بطرفیت خانم اکرم حق پرست فروهی 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث سرویس بهداشتی در همکف  به متراژ 1.81
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  فلذا با توجه به عدم احراز ضرورت قلع بناي 
موضوع تخلف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9122400(نه میلیون و  یکصد و  

بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 1.81  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11032 بدوي خیابان 
تختی ، 
کوچه 
گلستان
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 253 مورخ 
1392/10/22 و بصورت 4 طبقه مسکونی در 4واحد مسکونی بر روي پیلوت و طبقه 
زیرشیروانی بصورت راه پله آسانسور  به مساحت کلی 760/60 مترمربع صادر و حالیه با 
توجه به عملیات ساختمانی در مرحله اتمام  سفت کاري و  نازك کاري با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده و مقایسه آن با پروانه ساختمانی داراي اضافه بناي خارج از تراکم و طول 

:60 % به مساحت کلی 37/55 مترمربع و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 8/44مترمربع که از این مقدار به مساحت 1/81 متر مربع  -1

 .بصورت سرویس بهداشتی (جداساز) در حیاط میباشد
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  6/63مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6/63مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6/63مترمربع-4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 6/63مترمربع-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/59متر مربع-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به مساحت 2/16 متر مربع-7
(سال تخلف صورت گرفته 1395 و سال تخلف صورت گرفته از بابت ساخت سرویس 

بهداشتی1396 میباشد. )
با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5% مساحت پروانه بوده مشمول تبصره ماده 7 

 نمیگردد
*********************************************************

**********************************************
حالیه از بابت 31/97 متر مربع اضافه بنا در همکف و طبقات داراي راي کمیسون ماده صد به 

 .شماره 2/95/10068 مورخ 1395/08/12 میباشد
*********************************************************

************************************************
با توجه به راي کمیسیون و همچنین مساحت وضع موجود  داراي مابه التفاوت بصورت اضافه 
بنا نسبت به راي صادره به مساحت 5/58 متر مربع به دلیل خطا در محاسبه یابی به شرح 

 .زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2/27 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1/81 متر مربع  -1
بصورت سرویس بهداشتی (جداساز )در حیاط میباشد. (اضافه بنا در همکف به مساحت 0/46
 متر مربع نسبت به راي صادره و به مساحت 1/81 متر مربع به دلیل احداث سرویس 

بهداشتی با سال تخلف 1396)
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اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  0/46مترمربع.(نسبت به راي صادره ) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0/46مترمربع.(نسبت به راي صادره ) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0/46مترمربع.(نسبت به راي صادره )-4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/46مترمربع.(نسبت به راي صادره )-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/47 متر مربع(نسبت به راي صادره )-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به مساحت 2/16 متر مربع-7
*********************************************************
*********************************************************

با توجه به اینکه به مساحت 3/77 متر مربع و 2/16 متر مربع بناي مازاد بر تراکم  داراي 
پرداختی در واحد تخلفات ساختمانی بوده که به تایید واحد محترم تخلفات ساختمانی 
رسیده و در سیستم موجود بوده فقط به مساحت 1/81  متر مربع از بابت سرویس بهداشتی 

داراي تخلف میباشد . (سال وقوع تخلف 1396)
کسري پارکینگ ندارد

مشمول قانون نما و منظر شهري نمیگردد
رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 در هنگام پایانکار الزامیست. مراتب جهت استحضار و 

 .صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 195,837,600(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  

هشتصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 116.57  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/15 2/96/11034 بدوي میدان -
توشیبا-خ 
امام 

خمینی-ك 
بو علی 
سینا 2
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ1,085,750,400(یک میلیارد و  هشتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 161.57  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 31 مورخ 1394/05/18 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 546.33 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:152.33 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.21 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.05 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.05 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32.05 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 32.05 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 3.92 مترمربع -6

داراي بناي مازادبرتراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات  -7
به مساحت 9.24 مترمربع

 .فعال کسري پارکینگ ندارد -8
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -9

مجموعاً 116.57 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 78.66 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

 .با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد
//.حالیه درخواست عدم خالف دارد
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 111219-96/6/6 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  420000(چهارصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 15.87  0
 

55000  , 1361 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/11 2/96/11036 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی- 
خیابان 
محمد نژاد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه به مساحت 15.87 فاقد بالکن و تابلو 
بوده و فعالیت شغلی ندارد که  فاقد هرگونه سوابق در پرونده فنی بوده و سال وقوع 1361 
با توجه به نسقی بودن زمین  . با توجه به سال وقوع تخلف کسري پارکینگ ندارد . است
مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر . اظهار نظر در مورد عقب نشینی مقدور نیست
درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند. اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی است

 .

194

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به عدم 
ضرورت قلع، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  00(صفر) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 48.24  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11038 بدوي چها رراه 
پورسینا-خی
ابان دکتر 
حشمت-جن
ب بانک 
تجارت
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل 
پیلوت به دو باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 
اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 

ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 
80164 مورخ 96/4/27 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 9000000000ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
1800000000(یک میلیارد و  هشتصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 47.9  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.75 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 294,000,000(دویست و  نود و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.75
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 124 مورخ 1394/12/16 بصورت 5  
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیر شیروانی بصورت راه پله آسانسور و انباري  در 9 واحد 
مسکونی به مساحت کلی 1343.13 متر مربع صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی 
در حد اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا 
:خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 48/24 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 48/2 متر مربع -1
تبدیل  پیلوت به تجاري به مساحت 47/9 متر مربع (تبدیل پیلوت به دو باب مغازه ) -2

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0/01 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-3
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/01 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-4

کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0/01 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-5
افزایش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 0/04 ئمتر مربع-6

کاهش بنا  درطبقه پنجم به مساحت 1/67 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-7
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 44/27 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-8

با توجه به جانمایی پارکینگها و احداث دو باب مغازه داراي دو باب کسري پارکینگ -9
 .تجاري میباشد

تعدا واحد هاي مسکونی در پروانه صادره 9 واحد بوده که وضع موجود 8 واحد مسکونی 
 .میباشد

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نماي ساختمان هنوز انجام نگرفته است
سال وقوع تخلف 1395

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
 .با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5% میباشد مشمول تبصره ماده هفت نمیگردد
داراي راي کمیسیون ماده 5  طبق بند 3 مورخ 1394/06/17 که با احداث بنا حداکثر 4 طبقه 
برروي یک باب مغازه حداگثر 25 متري موافقت حاصل گردید که مالک با توجه به درخواست 
در کمیسیون ماده 5 طبق صورت جلسه بند 1 مورخ 1394/07/29  تقاضاي انصراف از 

 .درخواست کمیسیون ماده 5 را نموده که با ابطال ان موافقت گردید
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
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*******************************************
 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 برابر بررسی به عمل آمده کل  تخلف تجاري در داخل عمق تجاري قرار دارد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/11 2/96/11043 بدوي سعدي -
جنب شهر 
روستا-جن
ب آژتنس 
- هواپیمائی
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به عدم 
ضرورت قلع، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  155,836,800(یکصد و  پنجاه 
و  پنج میلیون و  هشتصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 23.19  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل 
پیلوت به سه باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 
ش-ر-3 مورخ 96/6/10 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 10500000000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

2100000000(دو میلیارد و  یکصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 70.25  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 175ئمورخ 1392/12/28 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1505/7 
متر مربع صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به 
ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت 

:کلی 11/04 متر مربع  به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/23متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه پنجم به مساحت 11/04 متر مربع-2
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3/58 متر مربع نسبت به پروانه صادره-3

تبدیل مسکونی به تجاري (3 باب مغازه) به مساحت 70/25 متر مربع-4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به مساحت 12/15 متر -5

مربع
 .با توجه به تبدیل همکف به 3 باب تجاري داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-6

سال وقوع تخلف 1394
 .داراي پرونده به شماره 248301 مورخ 1395/11/019 در واحد تخلفات ساختمانی میباشد

.الزم به ذکر است که کل مساحت مغازه خارج عمق تجاري میباشد
*********************************************************
*********************************************************

***********************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11043 مورخ 

 .1396/07/11  بوده و خالفی مشاهده نشد

.مشمول تبصره ماده هفت نمیگردد
.مشمول قانون نما ومنظر شهري نمیگردد

شایان ذکر است که مغازه ها فاقد بالکن بوده و با توجه به مرحله ساختمانی فاقد قعالیت 
.شغلی  و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد

.رعایت ارتفاع 2/4 و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
.حالیه درخواست عدم خالف را دارد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

115,628,800(یکصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 8.12  4
 

3560000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11045 بدوي خیابان 
ضیابري-نب
ش کوچه 
واحدي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 107 مورخه 1394/11/20 به صورت 1 
طبقه روي همکف به انضمام بالکن در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 81/40 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 8/12 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1395)
 کاهش بنا در همکف به مساحت 0/04 مترمربع -1

 اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 8/12 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/04 مترمربع -3

کاهش بنا به صورت عدم اجراي راه پله به بام به مساحت 1/20 مترمربع -3
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -4

:داراي راي کمیسیون ماده 5 برابر بند 20 مورخ 1393/12/05 می باشد مبنی بر اینکه
نظر به قرارگرفتن 22/15 مترمربع از پالك مذکور در مسیر تعریض معبر ، با توجه به پاسخ 
بالمانع ادارات آب ، برق ، گاز و مخابرات با تغییر کاربري از مسکونی به تجاري به منظور 
احداث بنا در حداکثر یک طبقه بر روي همکف ( ارتفاع همکف 5/40 متر ) مجموعا به صورت 
یک واحد تجاري در باقیمانده زمین پس از رعایت عقب نشینی و با رعایت سایر ضوابط  و 
.مقررات مصوب موافقت گردید. ضمنا احداث اتاقک منتهی به راه پله نهایی ممنوع می باشد
در زمان صدور پروانه صادره داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري بوده که پرداخت گردیده 

.است. لذا کسري پارکینگ ندارد
راه دسترسی به بالکن و طبقه اول به صورت نردبان فلزي می باشد. همچنین در زمان صدور 
پروانه ساختمانی فاقد آسانسور بوده که در وضع موجود اجرا گردیده است. راه پله به بام 

.اجرا نگردیده است
زیربناي تخلف صورت گرفته ( 8/12 مترمربع) از 5% زیربناي کل ساختمان ( 4/07 مترمربع) 
.بیشتر بوده لیکن در زمان صدور پروانه ساختمانی رعایت تراکم مجاز می گردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده و سطح اشغال وضع موجود 
 100 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 8/12 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/11045 مورخه 1396/07/11 و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/96/11105 مورخه 

.1396/08/13 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و با توجه به 
موقعیت مکانی و ضرر وزیان ناشی از ساخت وسازهاي جدید شهرداري ( احداث زیر 
گذر در مجاورت ساختمان ، کاهش شدید عرض پیاده رو مقابل ورودي پارکینگ و غیر 

قابل استفاده شدن آن در نتیجه عملیات زیر گذر) در منطقه مذکوربا اعمال ضریب 1
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  راي به 
جریمه به مبلغ507,124,800(پانصد و  هفت میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 150.93  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11046 بدوي بلوار -
ضیابري-بر 
اصلی-ابتدا
ي نقره 
-دشت
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به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 31,075,200(سی و  یک میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) 

ریال صادر می گردد

جریمه 9.96  2
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 175 مورخه 1390/08/01 به صورت 5/5
 طبقه ( 4 طبقه روي مغازه) در 4 واحد مسکونی و  1 واحد تجاري به مساحت کلی 771/23 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله پایان عملیات سفت کاري و نازك 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:583/43 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر بوده
اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 144/38 مترمربع( 118/84 مترمربع به  -1

صورت تجاري و 25/54 مترمربع به صورت مسکونی)
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 3/92 مترمربع -2

.اضافه بنا مسکونی در طبقه اول به مساحت 47/68 مترمربع -3
اضافه بنا مسکونی در طبقه دوم به مساحت 36/17 مترمربع (از این مقدار به مساحت  -4
19/11 مترمربع به صورت کنسول رو به شارع عام می باشد. همچنین 18/09 مترمربع از اضافه 

.فوق به دلیل عدم رعایت 2/5 متر عقب سازي از سمت جنوب است)
اضافه بنا مسکونی در طبقه سوم به مساحت 36/17 مترمربع (از این مقدار به مساحت  -5
19/11 مترمربع به صورت کنسول رو به شارع عام می باشد. همچنین 18/09 مترمربع از اضافه 

.فوق به دلیل عدم رعایت 2/5 متر عقب سازي از سمت جنوب است)
اضافه بنا مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 36/17 مترمربع (از این مقدار به مساحت  -6
19/11 مترمربع به صورت کنسول رو به شارع عام می باشد. همچنین 18/09 مترمربع از اضافه 

.فوق به دلیل عدم رعایت 2/5 متر عقب سازي از سمت جنوب است)
اضافه بنا مسکونی در طبقه پنجم به مساحت 36/17 مترمربع (از این مقدار به مساحت  -7
19/11 مترمربع به صورت کنسول رو به شارع عام می باشد. همچنین 18/09 مترمربع از اضافه 

.فوق به دلیل عدم رعایت 2/5 متر عقب سازي از سمت جنوب است)
اضافه بنا مسکونی در طبقه ششم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 163.45  -8
 .مترمربع که از این مقدار به مساحت 64/46 متر مربع بصورت تراس روباز میباشد

عدم اجراي  بام بصورت باکس راه پله آسانسور  به مساحت 25/46 متر مربع و تبدیل بام -9
تهرانی به تراس غیر مسقف (0/72 متر مربع بصورت راه پله مشاعی-5/99 متر مربع بصورت 
اتاقک اسانسور- و 76/53 مترمربع بصورت تراس غیرمسقف) شایان ذکر است که تنها راه 
دسترسی به تراس غیرمسقف به مساحت 76/53 متر مربع از طریق واحد 10 در طبقه ششم 

 .میباشد
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 42/27  -10

.مترمربع

198

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به تجاري(طبقه اول) به  -11
.مساحت 95/48 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت بازگشت تشویقی آسانسور به مساحت 7/33 متر  -12
 مربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري اختصاصی به مساحت 25/54 مترمربع -13
.در باکس راه پله زیرزمین

داراي 12 باب کسري پارکینگ می باشد که از این تعداد 6 باب مسکونی و 6 باب تجاري -14
.است

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 برابر بند 20 مورخ 1390/02/14 مبنی بر احداث بنا با رعایت 
2/5 متر عقب سازي از سمت جنوب از طبقه اول با افزایش تراکم در حد 4 طبقه روي یک 

.واحد تجاري و بالکن در حد 1/3 با رعایت تامین پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه و با توجه به نقشه هاي تایید نظام بام به صورت 

.شیروانی بوده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************
از بابت تخلفات صورت گرفته شامل اضافه بنا به مساحت 437/92 مترمربع،بناي مازاد بر 
تراکم به مساحت 165/97 مترمربع و 12 باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد 

به شماره راي 2/94/9094 مورخه 1394/10/29 می باشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*************************************************
حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد و ارائه کروکی نقشه برداري جدید به دلیل تغییرات 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
کاهش بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 5/42 متر مربع(نسبت به راي صادره)-1

کاهش بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به تجاري(طبقه اول) به مساحت -2
5/31 مترمربع.(نسبت به راي صادره)

اضافه بنا از بابت احداث طبقه مازاد اول به مساحت 67/69 متر مربع که از این مقدار به -3
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 .مساحت 64/46 متر مربع بصورت تراس روباز میباشد
عدم اجراي  بام بصورت باکس راه پله آسانسور  به مساحت 25/46 متر مربع و تبدیل --4
بام تهرانی به تراس غیر مسقف (0/72 متر مربع بصورت راه پله مشاعی-5/99 متر مربع 
بصورت اتاقک اسانسور- و 76/53 مترمربع بصورت تراس غیرمسقف) شایان ذکر است که 
تنها راه دسترسی به تراس غیرمسقف به مساحت 76/53 متر مربع از طریق واحد 10 در 

 .طبقه ششم میباشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري اختصاصی به مساحت 9/96 مترمربع در  -5

.باکس راه پله زیرزمین
*********************************************************

**************************************************
از بابت مابه التفاوت صورت گرفته مجددا داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
 2/96/11046مورخ 1396/07/11 بوده و بعد از ان خالف جدیدي مشاهده نشد.ئ
 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

نظر به اینکه تخلف اعالمی به شرح گزارش مورخ 96/7/2 شهرداري منطقه دو، مبنی 
بر تعمیر اساسی و تعویض سربندي جزء تخلفات ساختمانی احصا شده و مقرر در ماده 
صد شهرداري و تبصره هاي مربوطه نمی باشد و اساسا بنایی به ساختمان موردنظر 
اضافه نشده است و مستحدثات جدیدي ایجاد نگردیده تا مستلزم جریمه یا اقدام 
قانونی دیگري شود لذا باتوجه به مراتب مذکور به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 1020000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1396/09/05 2/96/11048 بدوي بازار-نبش 
بازار جامع 
زرگران
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توضیحات بازدید احتراما بر روي مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت حق کسب و پیشه و یا تجارت و 
سرقفلی در ششدانگ یک باب دکان (مطابق سند صلح سرقفلی شماره 169679 موررخه 

.1392/01/27) می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک تعرفه شده بصورت یک باب مغازه در همکف به انضمام طبقه اول 

.می باشد
همچنین بر روي پالك ارائه شده پروانه تعمیرات جزئی شماره 262154 مورخه 1395/11/02  
شامل تعمیرات جزئی فضاي داخلی بنا شامل اجراي سرامیک کف، تاسیسات الکتریکی، 
دکوراسیون داخلی و اجراي نماي معماري صادر گردیده و هم اکنون در وضع موجود در حال 

.اجرا می باشد
حالیه با توجه به اخطار شهرداري به متشاکی و همچنین هماهنگی بعمل آمده توسط ناحیه با 
:متشاکی، از ملک فوق بازدید بعمل آمده و طی آن موارد تخلف به شرح زیر گزارش می کردد

متقاضی بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر اقدام به تعویض سربندي نموده که این  -1
موضوع  تعمیرات کلی و تخلف محسوب می گردد.(الز م به ذکر است در این خصوص جهت 

.ساخت سربندي از برخی از مصالح قدیمی سربندي نیز استفاده گردیده است)
متقاضی بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر اقدام به احداث دیوارهاي جدید در طبقه اول  -2
نموده که این موضوع نیز تعمیرات کلی و تخلف محسوب می گردد.(الزم به ذکر است در 
طبقه همکف نیز مالک قسمتی از دیوار حد غربی را با صفحه فلزي پوشانده که خود اظهار 
می دارد این دیوار توسط پالك مجاور غربی و در طی سالیان ماضی تخریب گردیده و در این 
خصوص توافقی با تایید اتحادیه صنف طال و جواهر ارائه نموده که طی آن مالک پالك مجاور 
اعالم نموده که کامپوزیت در داخل کالف فلزي متعلق به مالک مورد ثبت است (در این 

 .(خصوص عکس ضمیمه پرونده می باشد
آیتم شماره 3، در خصوص پیشامدگی بصورت دامنه است که در این خصوص الزم به  -3
توضیحست که در زمان صدور مجوز تعمیرات فوق الذکر، دامنه اي جهت طبقه همکف 
موجود بوده که با توجه به تخریب آن در وضع موجود امکان اظهار نظر در خصوص طول آن 
.(موجود نمی باشد.(در این راستا اعالم می گردد که تصاویر قدیمی آن به پیوست است
همچنین با توجه به استعلم شهرداري از سازمان میراث و تایید نما توسط آن سازمان (در 
زمان صدور مجوز تعمیرات)، این سازمان نقشه اي را که داراي دامنه بوده و پیوست پرونده 
نیز می باشد تهیه و به شهرداري ارسال و شهرداري نیز بر اساس آن مجوز فوق الذکر را 
صادر نموده است. ضمنا اشاره می گردد در وضع موجود متقاضی در حال احداث آن است 
بصورتی که شبکه فلزي این دامنه احداث گردیده است.(در این خصوص الزم به توضیح است 
که کل دامنه قدیمی تخریب گردیده است). همچنین با توجه به اینکه مالک پالك حد غربی 
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از بابت تعمیرات خارج از مجوز شاکیست و در این راستا به میراث نیز مراجعه نموده و میراث 
طی نامه اي خطاب به شهرداري اعالم نمود در زمان استعالم از این اداره کل هیچگونه 

تخلفی مبنی بر وجود سایبان به صورت سایبان به صورت ثابت با میزان بیرون زدگی 1.4 متر 
از بنا اعالم نگردیده بود و بر اساس نظر مالک (اداره کل اوقاف استان گیالن) به شماره 
95/942448 مورخه 1395/10/12 مبنی بر تایید شرایط تعمیرات بنا بر اساس ضوابط و طرح 
تایید شده از سوي این اداره کل در صورتی که میزان بیرون زدگی فرم سایبان در تعمیرات 
جدید با رعایت حقوق مالکیتی و در صورتی که مغایر با حقوق شهروندي و خارج از ضوابط و 
مانع تردد وسائط خدماتی و ایمنی باشد مراتب را صراحتا به این اداره کل اعالم نمایید که در 
این راستا اعالم می گردد که در زمان صدور مجوز این مورد توسط کارشناس گزارش 
نگردیده بود و در این خصوص با توجه به اینکه هم اکنون در وضع موجود تخریب گردیده، 
این که آیا در آن زمان تخلف بوده یا خیر، نیاز به نظریه ارشادي می باشد.(ضمنا تصاویر 

.(دامنه و یا پیشامدگی قدیمی مذکور به پیوست می باشد
همچنین شهرداري در این خصوص از سازمان آتش نشانی در خصوص پیشامدگی فعلی 
استعالم نمود که طی آن سازمان آتش نشانی اعالم نمود طی بازدید بعمل آمده توسط 

کارشناس این سازمان پیش آمدگی (برجستگی) موصوف مانعی براي عبور خودرو هاي آتش 
..نشانی ایجاد نمی کند

ملک مذکور در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 
.رعایت ضوابط و مقرارت فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

**********
حالیه 962/131/3659 مورخه 1396/06/04 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

.گردشگري استان گیالن را ارائه نموده است
**********

.همچنین طی بازدید مجدد بعمل آمده پله جلوي درب مغازه تخریب گردیده است
**********

احتراما در خصوص نظریه کارشناس دادگستري اعالم می گردد، ایشان قدمت پیشامدگی را 
مربوط به به قبل از تاریخ دریافت مجوز دانسته در صورتی که از نظر اینجانب پیشامدگی 
.قدیمی کامال تخریب گردیده و پیشامدگی فعلی پس از دریافت مجوز احداث گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 854,784,000(هشتصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 127.2  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 2/96/11050 بدوي -
حافظ--جع
فري

2-2-20094-252-1-0-0 200

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 25.81 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 43360800
(چهل و  سه میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 25.81  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 164 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 
طبقه بر روي پیلوت  زیر شیروانی صورت راه پله آسانسور  و انباري در 4 واحد مسکونی به 

.مساحت کلی 877/44 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري  
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 124/9 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 22/1 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 22/1 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 22/1متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 22/1 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 36/5 متر مربع-5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3/31 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به مساحت 2/3 متر مربع -7
 در همکف و طبقات

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 25/81 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 .سطح اشغال در زمان پروانه 60% بوده که با توجه به مساحت وضع موجود 67/98% میباشد

سال وقوع تخلف 1395
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/51 متر -9

 مربع
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*****************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول قانون نما و منظرشهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما هنوز اجرا 
.نشده است
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از بابت تخلفات فئق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11050 مورخ 
1396/08/12 و راي کمیسیون تجدید نطر به شماره 2/96/11237 مورخ 1396/09/11 بوده که 

 .بپیوست میباشد
:حالیه با توجه به راي صادره داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/51 متر -1
 مربع

.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت احداث بارانداز در حیاط  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 37,800,000(سی و  هفت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.5  1.75
 

960000  , 1395 احداث بارانداز در حیاط 1396/07/11 2/96/11054 بدوي بلوار -
آزادي--شا
د بین - بن 
بابک

2-3-10037-11-1-0-0 201

توضیحات بازدید احتراما پیرو  نامه  شماره  ش ر -9896-96/5/21 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده   
بهمراه  مالک بر روي پالك فوق و مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 
3068/12 بصورت ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 165 متر مربع وهمچنین  از بابت اعیان 
بسطح 114 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 21706-87/11/9  و سوابق 
پرداختی میباشد حالیه مالک  بدون مجوز از شهرداري   مبادرت به  احداث بارانداز فلزي در 
حیاط  و همچنین  تعمیرات جزئی شامل : رنگ آمیزي اجراي نما با سنگ آنتیک و نصب 
درب کنترلی و نصب سردري که به عمق  0/60 سانتی متر بطول تقریبی 4.78 متر مربع  در 

: ارتفاع 2/20  متر اقدام نموده است .مواردتخلف به شرح زیر است
احداث بارانداز فلزي بسطح  22/50 متر مربع -1

.سال محاسبه تخلف 1395 میباشد
برابر خط پروژه شماره 757  بسطح تقریبی 15 متر  مربع  در تعریض کوچه 8 متري قرار 

. دارد

 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري، با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 113,836,800(یکصد و 
 سیزده میلیون و  هشتصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 16.94  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/11 2/96/11057 بدوي منظریه-کو
ي شهید 
میرزاییان-
کوچه 
رجبی-کوچ
ه گلستان

2-3-10062-34-1-0-0 202

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 104 مورخ 1396/05/11 بصورت 3 طبقه 
 .بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 663 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد بتن ریزي پی بوده بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 16/94متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 16/94 متر مربع -1

.طبقه اول به مساحت 158 متر مربع اجرا نشده است-2
.طبقه دوم به مساحت 158 متر مربع اجرا نشده است-3
.طبقه سوم به مساحت 158 متر مربع اجرا نشده است-4

.راه پله آسانسور به زیرشیروانی به مساحت 27 متر مربع اجرا نشده است-5
*********************************************************

************************************************
 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است
.اظهار نظر در مورد کسري پارکینگ متعاقبا با ادامه عملیات ساختمانی اعالم میگردد

 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگتم پایانکار الزامیست
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ156700800
(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 33.22  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 2/96/11058 بدوي خیابان 
آزادگان-کو
چه حمزه 
زاده

2-3-10144-27-1-0-0 203
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 98 مورخه 1395/12/24 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی و در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 748.25 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 28.12 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.27 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.03 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.03 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.03 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 7.03 مترمربع -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.1 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.12 مترمربع

.افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 2.98 مترمربع -8
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/13 2/96/11060 بدوي الکانی (22-
 

بهمن)-صن
دوق 

عدالت(نبش 
کوچه 
-عسکري)

2-2-20082-95-1-2-0 204

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 
محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي احداث بالکن، به مبلغ 
352440000(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 33  3
 

3560000  , 1396 بالکن بدون پروانه

توضیحات بازدید احتراما پیرو اخطاریه شماره 2/442/10999-96/5/11 ناحیه 2 و طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه مالک از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت تک برگی  بشماره 
ثبتی  485/1 قطعه 2 تفکیکی ( در 3 جلد  دو  دانگی ) بصورت ششدانگ   یکباب مغازه  
بمساحت 24/3 متر مربع فاقد بالکن داراي بالمانع  بشماره 93/3/24-2/33/114119  

. میباشد
حالیه   مالک  مغازه صدرالذکر را  با مغازه همجوار که  داراي سند مالکیت  تک برگی   
بشماره ثبتی485/3  مربوط به قطعه یک تفکیکی (در 3 جلد دو دانگی) بصورت یکباب 
مغازه  بمساحت 27/21 متر مربع فاقد بالکن  داراي بالمانع بشماره 89/12/5-2/33/71642  
بوده  ادغام   وضع موجود بصورت یکباب مغازه تبدیل شده   و بر روي آن  بالکن  و باالبر 

: احداث نموده است موارد تخلف به شرح زیر است
احداث بالکن  تجاري بسطح 33 متر مربع ( که از این مقدار 1/47 متر مربع بصورت باالبر  -1

 )  بوده
 داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2
.سال محاسبه تخلف 1396  میباشد

 . برابر خط پروژه شماره 1926  از بابت دوباب مغازه مورد نظر  فاقد عقب نشینی  میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اکبر آقایی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 
رشت مبنی بر افزایش بناي مسکونی  در همکف  و طبقات اول و دوم ؛ کاهش فضاي 
راه پله و افزودن آن به سطح مفید ساختمان...جمعاً بمساحت 74.55  متر مربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 462210000(چهارصد و  شصت و  دو میلیون 

و  دویست و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 74.55  2
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 2/96/11065 بدوي باقرآباد-کو
چه خندان

2-1-10017-20-1-0-0 205
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 65 
مورخه 1395/02/22بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله در 2 واحد مسکونی و به 

.مساحت کلی 240.95 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 91.19 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 20.27 مترمربع بصورت احداث اتاق.(ضمنا  -4
در این طبقه داراي کاهش بنا به نسبت پروانه به مساحت 20.25 مترمربع نیز می باشد و 
همچنین الزم به توضیح است که مساحت راه پله در زمان صدور پروانه در این تراز، به عنوان 
مساحت مجاز از سطح فعلی کسر گردیده که با توجه به بیشتر بوده مساحت آن از مساحت 
فعلی راه پله  کل راه پله وضع موجود به عنوان سطح مجاز لحاظ گردیده است).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -5
در طبقات مجموعا به مساحت 0.88 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله بصورت 

.میانگین  2.75 متر است).(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما اجرا گردیده است)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.14 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

.موجود 79.49 درصد می باشد
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 72.39 مترمربع (طبقه همکف الی دوم هر کدام 
24.13  مترمربع) و کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا 
به مساحت 2.16 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/96/11065 مورخه 1396/08/13 

کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه داراي مابه التفاوب به شرح زیر می 
:باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.49 مترمربع.(به نسبت راي) -1
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.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.49 مترمربع.(به نسبت راي) -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.49 مترمربع.(به نسبت راي) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 20.27 مترمربع بصورت احداث اتاق.(ضمنا  -4
در این طبقه داراي کاهش بنا به نسبت پروانه به مساحت 20.25 مترمربع نیز می باشد و 
همچنین الزم به توضیح است که مساحت راه پله در زمان صدور پروانه در این تراز، به عنوان 
مساحت مجاز از سطح فعلی کسر گردیده که با توجه به بیشتر بوده مساحت آن از مساحت 
فعلی راه پله  کل راه پله وضع موجود به عنوان سطح مجاز لحاظ گردیده است).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
کاهش بناي مازاد بر تراکم به نسبت راي صادره از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه  -5

.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.28 مترمربع
با توجه به تهیه خط پروژه پس از ساخت بنا، مشخص گردید که رعایت عقب نشینی 

.نگردیده و به مساحت 1.6 مترمربع از اعیان به کوچه تجاوز نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و اینکه هیچ گونه خالف ساختمانی گزارش نشده است . 
لذا قابل طرح و بررسی در کمیسون ماده صد نمی باشد. 

سایر 8.5  0
 

2100000  , 1396 تجاوز به معابر عمومی 1396/09/21 2/96/11069 بدوي الکانی(22 -
بهمن)--صن
دوق عدالت  
کوچه میر 
عسکر 

پالك 120
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساهختمانی ناحیه 2 بر روي 
پالك فوق برابر سوابق مو جود در شهرداري  برابر سند مالکیت بصورت شش دانگ مشاع 
مشترك یک باب خانه سند ارائه شده فاقد مساحت و طول حدود ابعاد اربعه بوده از بابت 
خانه داراي  بالمانع از شهرداري به شماره 13/33664 مورخ 1368/09/26  بوده که در 

.پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري و عدم توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري 
 مبادرت به تعمیرات کلی  شامل : تعویض سربندي کف سازي و کاشیکاري اقدام نموده است

 
به استناد خط پروژه شماره 762 به مساحت تقریبی 8/5 متر مربع از عرصه در تعریض بن 

 .بست 6 متري قرار دارد
 

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

206

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ548100000(پانصد و  چهل و  هشت میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 72.5  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 2/96/11073 بدوي خبابان 
ضیابري 
کوچه 
 جیالنی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 130 مورخه 1394/12/19 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 
1410/25 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 68/49 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1395)
.اضافه بنا در همکف به مساحت 4/28 مترمربع -1

 .اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13/25 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13/25 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13/25 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 24/46 مترمربع (به علت عدم رعایت دو متر عقب  -5
سازي در حد غربی)

.مساحت زیرشیروانی نسبت به پروانه صادره بدون مابه التفاوت می باشد -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مفید مسکونی به  -7

.مساحت 3/56 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی نسبت به پروانه صادره به  -8
مساحت 0/94 مترمربع. الزم به توضیح است از مساحت مذکور به میزان 0/45 مترمربع به 
.صورت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5 مترمربع) می باشد

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا گردیده است -9
.با توجه به نقشه هاي ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 68/49 مترمربع، مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مفید مسکونی به مساحت 3/56 مترمربع و عدم رعایت حداکثر 
مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 0/45 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11073 مورخه 1396/08/06 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/11187 مورخه 

.1396/09/08 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 0/49 مترمربع به صورت افزایش مساحت انباري 

.زیرشیروانی به صورت همزمانساز می باشد
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه درب پارکینگی از 3 متر به 4 متر، 
پارکینگ هاي شماره 3 و 4 تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه 
اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و 
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وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 61/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 62/80 درصد می باشد.(به میزان 1 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 

مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  در زیرزمین، همکف و طبقات دوم وسوم راي به 
جریمه به مبلغ292525200(دویست و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  پنج 

هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 54.78  1.5
 

3560000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/13 2/96/11074 بدوي امالك 53 و 
55 اعیان 
هاي 
ملک142 
هستند-حاف
ظ--قلمستا
ن
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 240 مورخ 1393/12/28به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 765.96 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:149.55 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 32.85 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.45 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.08 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع -5

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -6
.طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد

سطح اشغال بر اساس راي کمیسیون ماده پنج  47.60 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
. موجود 47.77 درصد است

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد

طبق بند 13 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/3/28 با درخواست مذکور از بابت تغییر 
جانمایی بنا برابر سایت پیشنهادي با رعایت 5متر فاصله از حد شمالی پالك از بر کوچه 8

متري و رعایت 2متر فاصله از حد شرقی و 2متر فاصله از حد غربی به منظور احداث بناي 3
طبقه مسکونی بر روي پیلوت مجموعا یک واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال به میزان 
47/6 %سطح کل عرصه با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و رعایت سایر 

.ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 52.91 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
1.87 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11074 مورخ 

1396/08/13 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11483 مورخ 1396/11/09 بوده و حالیه داراي مابه 
:التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 6.25 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف  -1
(1395

کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.78 مترمربع(نسبت به راي) -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف 1395) -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع(سال تخلف 1396) -4
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مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -5
طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد.(همزمانساز- سال تخلف 

(1395
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.87  -6

مترمربع(نسبت به راي)
//.درخواست عدم خالف دارد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي داود مرادي زاد کلشتري و شرکاء 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 20/06 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

33700800(سی و  سه میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد 
.

جریمه 20.06  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/29 2/96/11077 بدوي بلوار امام -
خمینی-کو
ي 15 
خرداد- 
پشت هتل 
پامچال-مابی
ن کوچه 
هاي بنفشه 

1 و 2
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه و پایانکار به شماره فوق بوده داراي  پروانه و پایانکار صادره به 
شماره فوق است . در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر 

.مطابق ضوابط روز الزامی است
تصویر صورتمجلس تفکیکی  به شماره 57388ش مورخ 1383/06/29 مشتمل بر 8 واحد 

. مسکونی ضمیمه است
قابل ذکر است از بابت اضافه بنا به مساحت 113.64 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد 

.طبق صورتجلسه مورخ 1383/02/29 قبل از صدور پایانکار است

طی بازدید به عمل آمده و بر اساس مساحت یابی دستی و  نقشه برداري وضع موجود ارائه 
شده توسط متقاضی  بناي مازاد بر تراکم بصورت یکدستگاه آسانسور به مساحت کلی 9.50 
متر مربع  ( به مساحت 1.90 متر مربع در همکف و طبقات 1 الی 4  ) بدون اخذ مجوز در 

فضاي راه پله سال وقوع 1394
توسعه بنا  بصورت اتاقک آسانسور  در زیرشیروانی به مساحت 10.56 اجرا شده است (سال  

 تخلف 1394)
. متقاضی داراي درخواست پاسخ استعالم دفترخانه طی شماره جاري 298726 است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا و با عنایت به حجم کم تخلفات در سطح طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 8500800(هشت میلیون و  پانصد هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.06  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 2/96/11079 بدوي سعدي-کوچ
ه فراهانی 
-کوچه 
چهارم

2-1-10018-30-1-0-0 210

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 36 مورخه 1394/06/04 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 441.9 
مترمربع و گواهی عدم خالف شماره 285991 مورخه 1396/03/04 (در مرحله ستون گذاري 

.طبقه همکف) صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 4.76 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.19 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.19 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.19 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.19 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.61 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.3 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

طول درب سواره رو از 3 متر به 4.5 متر افزایش یافته و در این خصوص الزم به اشاره  -11
است با توجه به اینکه در نقشه هاي پیشنهادي زمان صدور پروانه پارك حاشیه اي نداشته، 

.هم اکنون نیز این افزایش موجب حذف پارك حاشیه اي نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تخلف اعالمی به شرح گزارش مورخ 96/7/22 شهرداري منطقه دو، مبنی 
بر تعمیر اساسی و تعویض سربندي جزء تخلفات ساختمانی احصا شده و مقرر در ماده 
صد شهرداري و تبصره هاي مربوطه نمی باشد و اساسا بنایی به ساختمان موردنظر 
اضافه نشده است و مستحدثات جدیدي ایجاد نگردیده تا مستلزم جریمه یا اقدام 
قانونی دیگري شود لذا باتوجه به مراتب مذکور به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 31 3300000  , 1395 تجاوز به معابر عمومی 1396/08/22 2/96/11081 بدوي خ -
سعدي-روب
روي 

همیاریهاي 
شهرداري-
-انبار بزرگ 
فراهانی

2-1-10018-46-1-0-0 211

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب دفتر کار و انباري 
به پالك شماره 3225 (طبق سند صیح ارائه داده شده از طرف متقاضی)، وبالمانع 

3/33/249161 مورخ 95/04/28 و فاقد فعالیت شغلی و فاقد تابلو می باشد..الزم بذکراست 
براي ملک مذکور داراي پروانه ساختانی بشماره 17 مورخ 92/03/29 بصرت یک طبقه یک 
واحد مسکونی با پارکینگ با زیربناي 98.75 مترمربع بنام آقاي رضا فقیه شجاعی صادر 

..گردیده و تاکنون احداث بنا باتوجه به پروانه اجرا نگردیده است
. که موجر از این بابت اظهار بی اطالعی نموده است 

شایان ذکر است که سقف انبار فوق الذکرکه بر ثر برف تخریب شده بود و متقاضی با توجه به 
نامه دادگاه به شماره 1456-ش-2/90/6797 مورخ 1391/06/06  بدون اخذ مجوز تعمیرات 

. کلی از شهرداري اقدام به سربندي انبار مورد اشاره نموده است
در حال حاضر سربندي با تیرآهن در محوطه انبار انجام شده ولی هنوز حلب یا پوشش سقف 

 .اجرا نشده است
به استناد خط پروژه شماره 2625 به مساحت تقریبی 31 متر مربع  از وضع موجود از عرصه 

در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد
*********************************************************
*********************************************************

*******************************
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا و با عنایت به حجم کم تخلفات در سطح طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 68376000(شصت و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.35  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 2/96/11082 بدوي -
سعدي--مل
ك پور

2-1-10047-3-1-0-0 212

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامابر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 33 مورخ 1393/02/15بصورت 4/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی و بمساحت کلی 726/44 مترمربع صادر گردیده است،حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:20.35 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.07 مترمربع (توضیحاً داراي اطاق ورزشی به مساحت  -1

24.52 مترمربع در محوطه پیلوت می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.07 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.07 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.07 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.07 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 19.57 مترمربع -6

.کسري پارکینگ ندارد -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8

طبقات به مساحت مجموعاً 0.56 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 61.85 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیما و منظر شهري نمی گردد

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول تبصره 7
. نمی گردد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 20.35 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/96/11082  مورخ 1396/08/13 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات  -

//به مساحت مجموعاً 0.56 مترمربع(همزمانساز-سال 1394)
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 177,282,000(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  

هشتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.15  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 2/96/11084 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه مرتضوي

2-2-10171-27-1-0-0 213

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 18.48 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 31,046,400
(سی و  یک میلیون و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 18.48  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 92 مورخه 1395/12/07بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 214.9 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 23.49 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد (انباري) به مساحت 23.25 مترمربع به دلیل عدم  -5
.رعایت ضوابط شیروانی.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 6.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  18.48 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1396)
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار کارشناسی از ملک خود می باشد

**********
.جهت تکمیل فرم تحلیل نیاز به ارائه گزارشات آزمایش بتن توسط متقاضی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

213

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي تایید می گردد.

جریمه 87.39  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/07/29 2/96/11085 تجدید 
نظر

چله خانه -
سیدابوالقاس
م-روبروي 
آش 

-مادربزرگ

2-2-20104-114-1-0-0 214

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 250,958,400(دویست و  پنجاه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

هشت هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 149.38  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  850,365,600(هشتصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج هزار 

و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 144.62  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 49 مورخه 1395/07/28 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 579.35 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 141.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.98 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.51 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.51 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.51 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 28.51 مترمربع -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.45 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.6 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 87.39 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 3 واحد به  4 واحد

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 149.38 مترمربع، به عنوان تخلف 

..ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به اشاره است راه دسترسی پیاده به حیاط خلوت از پارکینگ هاي شماره 3 و 4 می 
.باشد و این در صورتیست که در زمان صدور پروانه نیز به همین شکل بوده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 141.02 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه 
پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.6 مترمربع 
و بازگشت تراکم اعطایی (تبصره کلی شماره 7) به مساحت 149.38 مترمربع داراي راي 
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بدوي شماره 2/96/10957 مورخه 1396/07/11 و راي تجدید نظر شماره  2/96/11085 
.مورخه 1396/07/29 بوده و پس از آن خالف جدیدي رویت نگردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 37800000(سی و  هفت میلیون و  هشتصد هزار )  ریال در 

این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 22.5  1.75
 

960000  , 1395 احداث بارانداز در حیاط 1396/08/29 2/96/11087 تجدید 
نظر

بلوار -
آزادي--شا
د بین - بن 
بابک

2-3-10037-11-1-0-0 215

توضیحات بازدید احتراما پیرو  نامه  شماره  ش ر -9896-96/5/21 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده   
بهمراه  مالک بر روي پالك فوق و مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 
3068/12 بصورت ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 165 متر مربع وهمچنین  از بابت اعیان 
بسطح 114 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 21706-87/11/9  و سوابق 
پرداختی میباشد حالیه مالک  بدون مجوز از شهرداري   مبادرت به  احداث بارانداز فلزي در 
حیاط  و همچنین  تعمیرات جزئی شامل : رنگ آمیزي اجراي نما با سنگ آنتیک و نصب 
درب کنترلی و نصب سردري که به عمق  0/60 سانتی متر بطول تقریبی 4.78 متر مربع  در 

: ارتفاع 2/20  متر اقدام نموده است .مواردتخلف به شرح زیر است
احداث بارانداز فلزي بسطح  22/50 متر مربع -1

.سال محاسبه تخلف 1395 میباشد
برابر خط پروژه شماره 757  بسطح تقریبی 15 متر  مربع  در تعریض کوچه 8 متري قرار 

. دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث سه باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره  ش /12/994 مورخ 96/7/20 

ارزش سرقفلی سه باب مغازه را به مبلغ 129,500,000 ریال تعیین و براورد نموده است 
که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 25900000(بیست و  پنج میلیون 

و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 37.1  0
 

90000  , 1372 احداث مغازه بدون مجوز 1396/08/16 2/96/11090 بدوي انتهاي 
دباغیان-خی
ابان 

محمدنژاد-
سمت 
راست-اولی
ن بن بست
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا 
(1363)، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 803,000
(هشتصد و  سه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 14.6  1
 

55000  , 1363 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب خانه و 4 
باب مغازه میباشد. (ملک بصورت نسقی میباشد) (مساحت اعیان اعالم شده به استناد نقشه 

برداري ازائه داده شده از طرف متقاضی میباشد.)
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره از بابت خانه 56متر مربع و یک باب دکان به 
مساحت 44 متر مربع برابر  شماره 13/25919 مورخ 1371/07/27 بوده که در پرونده فنی 

.ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به تغییرات انجام شده بعد از راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد  داراي 

اختالفات زیر میباشد
احداث یک باب خانه به  مساحت 70/6 متر مربع (سال وقوع تخلف 1363 ) به دلیل خطا  -1
در محسابه یابی داراي 56 متر مربع راي بوه که داراي مابه التفاوت بصورت اضافه بناي 

همزمانساز   به  مساحت 14/6 متر مربع میباشد(سال وقوع تخلف 1363 )
ازبابت احداث یک باب مغازه به مساحت 44 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر -2
 .بودکه در حال حاضر مغازه کوچک شده و به مساحت 26/9 متر مربع تبدیل شده است

احداث سه باب مغازه بعد از راي کمیسیون ماده صد به مساحت 37/1 متر مربع (سال  -3
تخلف 1372)

با توجه به سال ساخت خانه مسکونی و تبدیل به مغازه مشمول کسري پارکینگ -4
 .نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

. مغازه ها فاقد بالکن میباشند
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

************************
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11090 مورخ 

.1396/08/16 بوده که بپوست مدارك میباشد
 .بعد ازراي صادره خالف جدیدي دیده نشد

مغازه اول از سمت راست به مساحت 26/9 متر مربع  به شغل ابزار یراق مشغول به فعالیت 
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 .بوده و داراي تابلوي تبیلغاتی به طول تقریبی 3 متر و ارتفاع تقریبی 1/5 متر میباشد
مغازه دوم از سمت راست به مساحت 3/7 متر مربع  به شغل نصب دزدگیر مشغول به فعالیت 
 .بوده و داراي تابلوي تبیلغاتی به طول تقریبی 1/5 متر و ارتفاع تقریبی 1متر میباشد
مغازه سوم از سمت راست به مساحت 12/7 متر مربع  به شغل  باطري سازي مشغول به 
فعالیت بوده و داراي تابلوي تبیلغاتی به طول تقریبی 3 متر و ارتفاع تقریبی 1/5 متر 

 .میباشد
مغازه چهارم از سمت راست به مساحت 20/7 متر مربع  به شغل مشاور امالك مشغول به 
فعالیت بوده و داراي تابلوي تبیلغاتی به طول تقریبی 4 متر و ارتفاع تقریبی 1/5 متر 

 .میباشد
به توجه به نسقی بودن ملک اظهار نظر درمورد عقب نشینی بعد از دریافت سند و ارائه آن از 

.طرف متقاضی متعاقبا اعالم میگردد
حالیه با توجه به نامه ادراه راه شهرسازي استان گیالن به شماره 95/1202 /ص مورخ 
1395/10/22 که بپیوست بوده در خصوص اینکه ملک داخل محدوده شهري و داخل حریم 

 .شهر بوده یا خیر اظهار نظر را خواسته است
 .شایان ذکر است که کل مغازها خارج عمق تجاري قرار دارند

 .مراتب جهت استحضار و صدوردستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 
در خصوص اعتراض آقاي حسین مجلسی و شرکاء  نسبت به راي شماره  2.96.11028
مورخ 96.7.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 
و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5  به 1.25 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 50 مترمربع(مفاد بند 3راي بدوي) به مبلغ 210000000(دویست و  ده میلیون ) 
ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 50  1.25
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/20 2/96/11091 تجدید 
نظر

رودبارتان 
-کوچه شاه 
عمو
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در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي به متراژ 22.07  مترمربع اعتراض موجه و موثري 
بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 22.07  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص بند  یک مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد

سایر 140.86  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 234مورخ 1394/12/27 بصورت 5طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی بصورت انباري و راه پله آسانسور  در 12 واحد مسکونی 

 .به مساحت کلی 1511/25متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 22/07 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 4/69 متر مربع -1
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 1 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 1متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1متر مربع-4

کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 1متر مربع-5
افزایش بنا  درطبقه پنجم به مساحت 22/07 متر مربع به دلیل عدم رعایت 2متر عقب -6

ساز در طبقه 5
کاهش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 0/81 متر مربع-7

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 140/86 از بابت اضافه کردن واحد هاي مسکونی از 2 به 3 -8
واحد در طبقات 3 تا 5 به ترتیب به مساحتهاي (54/31 متر مربع در طبقه 3- 54/31 متر 

مربع در طبقه 4 و 32/24 متر مربع در طبقه 5)
 .داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی  میباشد -9

سال وقوع تخلف 1395

*********************************************************
*********************************************************
********************************************************
شایان ذکر است که در طبقه اول یک واحد مسکونی حذف شده و تبدیل به 7 واحد انباري 

.شده است
پارکینگ شمار 10 در پروانه صادره به همین صورت وبا همین جانمائی تایید شده که با توجه 
به عدم کفسازي ملک و عدم امکان تست عملی از بابت پارکینگ در زمان پایانکار قابل 

 .بررسی مجدد میباشد
مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد  و نماي ساختمان بصورت سنگ قهوه اي انجام 
 .شده است
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رعایت ارتفاع 2/40 متر پیلوت  و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست. مراتب جهت 
 .استحضار و صدور  دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ534,508,800(پانصد و  سی و  چهار میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 79.54  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 2/96/11096 بدوي 145.90 2-1-10042-28-1-0-0 218

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 28106400(بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  

شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 16.73  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 44 مورخ 1396/02/31 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 379.02 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:79.54 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.32 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.67 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.67 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.67 مترمربع -4

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 27.21 مترمربع -5
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -6

مجموعا 16.73 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 70.21 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ 1,694,422,800(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  

بیست و  دو هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 224.13  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 2/96/11097 تجدید 
نظر

بلوار 
آزادي-کوچ
ه شهید 
جوادي فر

2-3-10039-72-1-0-0 219

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 106,915,200(یکصد و  

شش میلیون و  نهصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 63.64  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 33 مورخ 1395/06/23 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 770.15 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:211.61 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 31.93 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.71 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.71 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.71 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 54.55 مترمربع(از این مقدار به مساحت 12.84  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 36.40 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -7

مساحت 12.52 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -8

.مجموعاً 63.64 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 76.70 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد
داراي یک باب سرویس بهداشتی مشاعی به مساحت 3.73 مترمربع در زیر راه پله همکف 

.می باشد

.با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد
 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و نظر به احداث کنسول درامالك 
همجوار وهمچنین اختالف ارتفاع قابل توجه دراجراي سازه احداثی(کنسول) ازمعبر ، 
ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 864,998,760(هشتصد و  شصت و 

 چهار میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار و  هفتصد و  شصت) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 111.47  3
 

3560000  , 1359
 , 1395

احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/08/02 2/96/11099 تجدید 
نظر

الکانی-روبر
وي قنادي 
گل

2-2-10031-34-1-0-0 220

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 5,348,880(پنج میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد و  هشتاد) ریال صادر می گردد

جریمه 19.38  4
 

69000  , 1359 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی مطابق صورتمجلس تفکیکی ارایه شده به شماره 
11520 مورخ 1359/04/04 بصورت یک ساختمان 2 اشکوبه مشتمل بر 6 باب مغازه(به 

مساحت مجموعاً 122.96 مترمربع) در همکف بانضمام 4واحد مسکونی در طبقات اول و دوم 
(هرطبقه شامل 2واحد)می باشد.(مساحت کل اعیان مسکونی و تجاري مندرج در 

صورتمجلس تفکیکی 495.71 مترمربع می باشد.)
از بابت کل اعیان مذکور داراي بالمانع شماره 11064 مورخ 1359/03/14 مندرج در 
صورتمجلس تفکیکی فوق و همچنین از بابت بالکن سرتاسري مربوط به 5باب مغازه به 
مساحت مجموعاً 94.60 مترمربع (بجز مغازه قطعه سوم تفکیکی)داراي بالمانع هاي مندرج 

.در جدول سوابق می باشد
حالیه متقاضی با توجه به عدم اعتبار مجوز تعمیرات جزیی به شماره 261340 مورخ 

1395/06/31  بر روي قطعه 8 تفکیکی شامل (تعمیرات سنگ نما ،لوله کشی،برق کاري،رنگ 
آمیزي ،کاشی کاري و کفسازي) طی بازدید بعمل آمده  و با استناد به کروکی نقشه برداري 
ارایه شده بر خالف مجوز صادره اقدام به تخلفات از قبیل احداث یک طبقه مازاد،احداث 
آسانسور و اضافه بنا به مساحت کلی 111.83 مترمربع به شرح ذیل نموده است.(عملیات 

:ساختمانی در مرحله نازك کاري )
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.24 مترمربع(نسبت به مساحت مندرج در  -1

صورتمجلس تفکیکی)
اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 45.68 مترمربع که ازاین مقدار 19.38 مترمربع بالکن  -2
تجاري و مابقی به مساحت 26.30 مترمربع مربوط به راه پله و آسانسور مسکونی می 

باشد.(همزمانساز-سال 1359)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.58 مترمربع که ازاین مقدار به مساحت 1.19  -3
مترمربع مربوط به توسعه بنا در قسمت کنسول به شارع (سال 1395)و مابقی به مساحت 

.2.39 مترمربع بصورت همزمانساز(سال 1359)می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.58 مترمربع که ازاین مقدار به مساحت 1.19  -4
مترمربع مربوط به توسعه بنا در قسمت کنسول به شارع (سال 1395)و مابقی به مساحت 

.2.39 مترمربع بصورت همزمانساز(سال 1359)می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 58.99 مترمربع(سال  -5

(1395
.تعداد واحدهاي مسکونی از 4به 5 واحد افزایش یافته است -6

داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال 1395) -7
بناي مازاد بر تراکم ازبابت احداث آسانسور در راه پله مشاعی در همکف و طبقات به  -8
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مساحت مجموعاً 19.02 مترمربع(سال 1395)
الزم به ذکر است مغازه هاي قطعات 1 تا 3 و واحدهاي مسکونی موجود در بلوك شمالی 
(قطعات 7 و9 تفکیکی)به دلیل ممانعت مالکین مربوطه تعرفه نگردید فلذا گزارش فوق با 
استناد به نقشه برداري ارایه شده توسط متقاضی بوده و اظهارنظر قطعی در مورد هرگونه 

.تخلفات احتمالی منوط به بازدید از داخل می باشد
با استناد به خط پروزه شماره 2020 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 29.50 

//.مترمربع می باشد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه و تبدیل پیلوت به مغازه حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,411,200(یک میلیون و  

چهارصد و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/29 2/96/11100 بدوي بلوار 
آزادي-تابا
ن 

شمالی-نب
ش کوچه 
شهید 
جوادي فر

2-3-10039-68-1-0-0 221

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم 

(عدم رعایت عقب سازي طبقه چهارم) - اضافه بناي ناشی از کاهش مساحت راه پله و 
افزایش به بناي مفید – اضافه بناي مازاد بر تراکم ، جمعا به مبلغ  2,368,464,000(دو 
میلیارد و  سیصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 281.96  2.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به اینکه نامبرده براساس مفاد و مدلول پروانه مبادرت به احداث بنا در این 
بخش نموده لذا مراتب تخلف در این قسمت محرز و مدلل نیست و به رد آن اظهارنظر 

می گردد. 

سایر 142.95 3360000  , 1395
 , 1396

اضافه بناي مجازي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 108 مورخه 1394/11/21 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت و مغازه به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 4 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و 

.به مساحت کلی 826.97 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 138.2 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.02 مترمربع -6

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.21  -7
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.84 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 15.63 
مترمربع سال وقوع تخلف 1395 و به مساحت 5.21 مترمربع سال وقوع تخلف 1396 می 

 .باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 7.4 مترمربع بابت عدم رعایت استفاده از فضاهاي  -9

.محصور، در حداکثر 35 درصد فضاي پیلوت.(سال وقوع تخلف 1395)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد -10

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

همچنین هنگام صدور پروانه جهت پالك فوق راي بند 15 مورخه 1394/03/27 کمیسیون 
:ماده 5 به شرح زیر صادر گردیده است

با توجه به واقع شدن پالك مذکور در معبر 8 متري مشرف به بلوار 35 متري آزادي 
(منظریه)، با احداث بنا در حداکثر 4 طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه حداکثر به 
مساحت مفید 25 مترمربع (با بر 5 متر) به ارتفاع 3.4 متر و پیلوت به ارتفاع 2.4 متر به 
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منظور تامین پارکینگ در 4 واحد مسکونی و جانمایی با رعایت عقب سازي از سمت معبر 
واقع در ضلع جنوبی پالك به عمق 2 متر فضاي باز از طرف ضلع جنوب غربی و نیز رعایت 
عمق فضاي باز به طول 5.07 متر از سمت ضلع شمال غربی و در نظر گرفتن عمق فضاي باز 
به طول 6.46 متر از طرف ضلع شمال شرقی، با رعایت سطح اشغال حداکثر 60 درصد 

مساحت باقیمانده پالك پس از تعریض، با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و 
رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفضیلی مصوب موافقت گردید. ضمنا الزم به ذکر است 
پالن موقعیت و نقشه طبقه همکف توسط دبیرخانه ممهور به مهر گردد. همچنین در صورت 

.عدول از راي، مصوبه مذکور ابطال می گردد
با توجه به راي مورد فوق االشاره کمیسیون محترم ماده 5 و با توجه به اینکه در انتهاي راي 
مذکور ذکر گردیده در صورت عدول از راي، مصوبه مذکور ابطال می گردد حالیه عالوه بر 

:تخلفات فوق الذکر، داراي تخلفات زیر نیز می باشد
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 117.95 مترمربع  -1
بابت تغییر جانمایی. (از این مقدار به مساحت 94.36 مترمربع سال وقوع تخلف 1395 و به 

.مساحت 23.59 مترمربع سال وقوع تخلف 1396 می باشد)
.احداث مغازه تجاري به مساحت 25 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2

اضافه بنا به مساحت 28 مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمال  -3
.طبقه چهارم.(سال وقوع تخلف 1396)

.اضافه بنا تراکمی به مساحت 87.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 2185500(دو میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 1.41  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 2/96/11101 تجدید 
نظر

پشت 
دخانیات - 
خ امام 
خمینی-می
دان 

فرهنگ-بن 
بست 
انصاري

2-3-10103-22-1-0-0 22
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به 

ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 254,122,500(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و 
 بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 65.58  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره  86 مورخ 1395/12/01 بصورت 2طقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2واحد مسکونی به مساحت کلی 308/45 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 65/58 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 21/86 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 21/86 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 21/86 متر مربع-3
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/2 متر مربع-4

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -5
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 1/41 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 سال وقوع تخلف 1396

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .مشمول قانون نما ومنظر شهري میگردد و هنوز نماي ساختمان اجرا نشده است

  .کسري پارکینگ ندارد
رعایت عقب نشینی و   رعایت  ارتفاع 2/40 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد.
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  1,941,945,600(یک میلیارد و  نهصد و  چهل و  یک 
میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 288.98  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 2/96/11104 بدوي نقره -
دشت--می
خک97-96

2-2-10198-33-1-0-0 22
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 152,896,800(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  
هشتصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 91.01  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 69 مورخه 1394/08/19 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 625/62 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 288/98 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 52/70 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 52/70 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 52/70 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 52/70 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 52/70 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و با توجه به احداث انباري زیرشیروانی به مساحت  -6

25/48 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 91/01 مترمربع (مساحت 
0/94 مترمربع در همکف، مساحت 90/07 مترمربع در طبقات)، به عنوان تخلف ساختمانی 

.(تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
فعال کسري پارکینگ ندارد. قابل ذکر است پارکینگ شماره 4 در زمان پایانکار مجددا قابل 

.بررسی می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه 

.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 86/30 درصد می باشد.(به میزان 26/30 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 115628800(یکصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  بیست و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 8.12  4
 

3560000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/13 2/96/11105 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري-نب
ش کوچه 
واحدي

2-2-10059-19-1-0-0 22
4
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 107 مورخه 1394/11/20 به صورت 1 
طبقه روي همکف به انضمام بالکن در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 81/40 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 8/12 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1395)
 کاهش بنا در همکف به مساحت 0/04 مترمربع -1

 اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 8/12 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/04 مترمربع -3

کاهش بنا به صورت عدم اجراي راه پله به بام به مساحت 1/20 مترمربع -3
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -4

:داراي راي کمیسیون ماده 5 برابر بند 20 مورخ 1393/12/05 می باشد مبنی بر اینکه
نظر به قرارگرفتن 22/15 مترمربع از پالك مذکور در مسیر تعریض معبر ، با توجه به پاسخ 
بالمانع ادارات آب ، برق ، گاز و مخابرات با تغییر کاربري از مسکونی به تجاري به منظور 
احداث بنا در حداکثر یک طبقه بر روي همکف ( ارتفاع همکف 5/40 متر ) مجموعا به صورت 
یک واحد تجاري در باقیمانده زمین پس از رعایت عقب نشینی و با رعایت سایر ضوابط  و 
.مقررات مصوب موافقت گردید. ضمنا احداث اتاقک منتهی به راه پله نهایی ممنوع می باشد
در زمان صدور پروانه صادره داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري بوده که پرداخت گردیده 

.است. لذا کسري پارکینگ ندارد
راه دسترسی به بالکن و طبقه اول به صورت نردبان فلزي می باشد. همچنین در زمان صدور 
پروانه ساختمانی فاقد آسانسور بوده که در وضع موجود اجرا گردیده است. راه پله به بام 

.اجرا نگردیده است
زیربناي تخلف صورت گرفته ( 8/12 مترمربع) از 5% زیربناي کل ساختمان ( 4/07 مترمربع) 
.بیشتر بوده لیکن در زمان صدور پروانه ساختمانی رعایت تراکم مجاز می گردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده و سطح اشغال وضع موجود 
 100 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 8/12 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/11045 مورخه 1396/07/11 و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/96/11105 مورخه 

.1396/08/13 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 71,971,200(هفتاد و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  یک 

هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 14.28  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/06 2/96/11106 تجدید 
نظر

پل عراق- -
آزادگان-کو
- زه گران

2-3-10185-13-1-0-0 22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخه 1395/08/08 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 502/97 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7/07 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 1/38 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/35 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/35 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 0/02 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 7/23 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مساحت راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 1/09  -7

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 6/12 مترمربع، تبدیل راه پله به زیربناي مسکونی به 
مساحت 7/40 مترمربع و تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/76 مترمربع  
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11011 مورخه 1396/07/11 و راي 
.تجدیدنظر به شماره 2/96/11106 مورخه 1396/08/06مبنی بر جریمه  می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 0/31 مترمربع مجموعا به مساحت  -1

0/93 مترمربع (همزمانساز)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/02 مترمربع (همزمانساز) -2

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مساحت راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 0/33  -3
مترمربع (همزمانساز)

کاهش بنا درخصوص تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 0/17  -4
مترمربع

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

22
5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مهدي آقایی ماسوله  نسبت به راي شماره   2.96.1106 مورخ 
96.7.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75به 1.5   برابر ارزش معامالتی  به 
مبلغ 205178400(دویست و  پنج میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 40.71  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11107 تجدید 
نظر

خ مطهري 
کوي 

ویشکاهی-ب
ن بست 
الوند

2-3-10234-13-1-0-0 22
6

  در خصوص بند یک مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 17.19  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید صرفا جهت تحلیل درآمدي
*********************

احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 29 مورخه 1394/05/15 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.386/06 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 33/64 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 4/22 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/67 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9/75 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 0/64 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 7/07 مترمربع
.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد مسکونی -6

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي ساختمان در حال  -7
.اجرا می باشد

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 17/19 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/10 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 70/32 درصد می باشد.(به میزان 2/22 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي به متراژ 35.29  مترمربع اعتراض موجه و موثري 
بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 35.29  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 2/96/11109 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري-کو
چه 

دلزنده-کوچ
ه ویشکایی

2-3-10234-3-1-0-0 22
7

در خصوص بند 2مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد

سایر 60.38  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

در خصوص اعتراض آقاي حسن صائبی و شرکاء  نسبت به راي شماره  2.96.10980 
مورخ 96.7.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 
و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 

و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2  برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 33.5 مترمربع(مفاد بند 3راي بدوي) به مبلغ 225120000(دویست و  بیست و 

 پنج میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 33.5  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 207 مورخه 1394/12/27 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 9 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1353.63 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 67.21 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.44 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.36 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.36 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.36 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 6.36 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 33.74 مترمربع که از این مقدار به مساحت 27.38  -6

.مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد غربی می باشد
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.59مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -8
..فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 21.23 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 59.64 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -10
.مسکونی از 9 واحد به 10 واحد

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -14
در خصوص درب هاي ورودي الزم به توضیح است که جاي درب ورودي نفر رو و درب 4  -15
متري موجود در نقشه هاي زمان صدور پروانه در نقشه هاي فعلی جابه جا شده که در این 
خصوص اعالم می گردد نه در زمان صددور پروانه و نه هم اکنون پارك حاشیه اي 

.ندارد.(همچنین درب هاي ورودي تا کنون اجرا نگردیده اند)
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 25.43 (همکف به مساحت 8.61 مترمربع، اول و دوم 
هر کدام 8.41 مترمربع) داراي راي بدوي شماره 2/95/10301 مورخه 1395/11/26 و از بابت 
اضافه بنا به مساحت  47.56 مترمربع، تبدیل پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت کلی 
21.23 مترمربع و همچنین بناي مازاد بر تراکم به مساحت 60.38 مترمربع از بابت افزایش 
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تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 10 واحد داراي راي بدوي شماره 2/96/10980 مورخه 
1396/07/11 و راي تجدید نظر شماره 2/96/11109 مورخه 1396/08/20 کمیسیون ماده صد 

:بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.17 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -1

.1395 می باشد)
کاهش بنا  بنا در طبقه اول به مساحت 2.05 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -2

.1395 می باشد)
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.05 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -3

.1395 می باشد)
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.24 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.24 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 0.24 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -6

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.23 مترمربع.(کل این مقدار به نسبت راي سال  -7
.1396 می باشد)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 

راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي احداث طبقه مازاد چهارم را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 
بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 391,708,800(سیصد و  نود و  یک میلیون و  

هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 58.29  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/08/23 2/96/11115 تجدید 
نظر

آزادگان 2-3-10191-17-1-0-0 22
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي طبقات همکف الی سوم را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 
با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 340300800(سیصد و  چهل میلیون و  

سیصد هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید

جریمه 67.52  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 247 مورخه 1391/10/04 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 440 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133/54 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 14/85مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/85مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/85مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14/85مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 74/14 مترمربع -5
کاهش بنا از بابت عدم اجراي راه پله و آسانسور به بام به مساحت 20 مترمربع -6

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 6/92 مترمربع
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در حد جنوب شرقی. الزم به توضیح است با توجه  -9
به وضع موجود و نقشه هاي اجرایی در حد مزبور صرفا در طبقات اول الی سوم بخشی از 

.بازشو به صورت پنجره به طول 30 سانتی متر داراي اشرافیت می باشد
داراي نامه شماره 918840 مورخه 1391/08/20 مدیریت محترم طرح هاي توسعه شهري 
مبنی بر این که با توجه به شکل خاص پالك فوق و عدم امکان تعیین 60% طول پالك و نقشه 
پیشنهادي ، جانمایی بنا به صورت برساز از سمت معبر 8 متري با رعایت سطح اشغال مجاز و 
تراکم طبقات حداکثر در چهارچوب ضوابط سقف تراکم مصوب بند یک کمیسیون محترم 

.ماده 5 می باشد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.رعایت ارتفاع پیلوت می گردد

.با توجه به نقشه هاي معماري و برابر ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد
از بابت اضافه بنا به مساحت 59/40 مترمربع و طبقه مازاد به مساحت 74/14 مترمربع و 
تبدیل راه پله به آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 9/76 مترمربع  داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10576 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/11115 مورخ 
1396/08/23 و راي بدوي کمیسیون ماده صد به  شماره 2/98/13253 مورخ 1398/04/19 
مبنی بر جریمه می باشد. همچنین برابر آراي مذکور از بابت عدم رعایت عرض حیاط خلوت 
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.مقرر گردید که شهرداري برابر ضوابط خود اقدام به عمل آورد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بناي مازاد بر تراکم تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 2/84  -1
مترمربع (نسبت به راي)

درخصوص کاهش بناي مزبور نیز با توجه به گواهی واحد تخلفات ساختمانی متقاضی از بابت 
کاهش نسبت به راي طی درخواست شماره 72813 مورخ 1398/05/01 از دریافت وجه 

.انصراف خود را اعالم نمود
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ادعاي مالک مبنی بر اینکه بناي موضوع 
گزارش همزمانساز بوده و تخلف جدیدي صورت نگرفته است جهت بررسی موضوع 
جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 96/534 مورخ 96/05/18 بناي 
موضوع گزارش را همزمان ساز و داراي پایانکار اعالم که این نظر علیرغم ابالغ به 

طرفین مصون از اعتراض باقی مانده لذا پرونده به کیفیت اعالمی به جهت عدم احراز 
تخلف ساختمانی قابلیت طرح و رسیدگی درکمیسیون را ندارد و شهرداري به تکلیف 

قانونی خود عمل نماید . 

سایر 13.88  0
 

70000  , 1362 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11116 بدوي خیابان -
تختی-تخت
-ي

2-1-10096-3-1-4-0 22
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه در همکف بسطح  32.45 
مرمربع  که داراي پایانکار فوق الذکر و نیز داراي بالکن با قدمت باالي 30 سال که براساس 
نقشه برداري ارائه شده توسط مالک بمساحت 13.88 مترمربع که در پایانکار فوق الذکر قید 
نشده که مقدار 10.82 مترمربع درحد 1/3 و مابقی بسطح 3.06 مترمربع خارج 1/3 و نیز در 
همکف مغازه بسطح 0/46 مترمربع کاهش زیربنا میباشد..و.فاقد تابلو و به شغل حلبی سازي 
ضمنآ برابر اعالم نظر واحد ..بوده .و راه دسترسی به بالکن از باالبر مورد استفاده قرار میگیرد
و ضوابط  79/7/27 و  GIS محترم نقشه برداري که به استناد طرح تفصیلی , نقشه هاي
همچنین طرح تختی به صیقالن مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/3/27 طرح هندسی بر 
طرح مذکور  B روي نقشه اجرایی منعکس گردیده  پالك مذکور ( ثبتی 212/14) در بلوك
قرار گرفته و نیز براساس خط پروژه 415 مورخ 95/12/14 حدودآ بمقدار 2 مترمربع از 

 ..ساختمان مذکور در تعریض بوده که از مغازه مذکور  بسطح یک مترمربع درتعریض میباشد
.مراتب جهت استعالم دفترخانه وصدور دستورمقتضی ارسال میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 499,699,200(چهارصد و  نود و  نه میلیون و  ششصد و  نود و 

 نه هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 74.36  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11119 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه الله 14
-کوچه 11

2-1-10106-41-1-0-0 230

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 870,063,600(هشتصد و  هفتاد میلیون و  شصت و  سه هزار 

و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 147.97  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11119 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه الله 14
-کوچه 11

2-1-10106-41-1-0-0 230

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 318981600(سیصد و  هجده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  

یک هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 189.87  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص       194.46 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 194.46  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 169 مورخ 92/08/25 
بصورت 4 طبقه روي پیلوت و انباري زیرشیروانی با زیربناي 1624.18 مترمربع صادر گردیده 

. است
.. حلیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك اري وسفتکاري بوده

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا برخالف مدلول پروانه جمعا بسطح 
:220.92 مترمربع بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا درهمکف بسطح 36.64 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقه اول الی سوم هر طبقه  بسطح 36.64 مترمربع که جمعا بسطح 2-109.92

 مترمربع
افزایش بنا درطبقه چهارم  بسطح 74.36 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 37.72 مترمربع -3

 عدم رعایت دو متر عقب سازي بوده
کاهش زیربنا در انباري و راه رو زیرشیروانی بسطح 48.37 مترمربع-4

کاهش ادامه راه پله به بام بسطح 0/27 مترمربع -5
رعایت پارکینگ میگردد.ودرخصوص پارکینگ مازاد در هنگام صدور پایلنکار قابل به -6

 ..بررسی خواهد بود
براساس ضوابط جاري مشومل ضوابط نما ومنظر نمیگردد...نما سازي بصورت نما سنگ -7

..اجرا گردیده است
درهنگام صدور پروانه بمقدار 189.87مترمربع استفاده از تبصره 7سقف تراکم داشته -8

..است
کاهش فضاي راه پله در همکف و افزودن به فضاي مفید ساختمان بمقدار 0/69 مترمربع-9
کاهش فضاي راه پله در طبقات 1-4  و افزودن به فضاي مفید ساختمان هرکدام  بمقدار -10

0/18 مترمربع جمعآ بسطح 0.72 مترمربع
افزایش تعداد واحد مسکونی از 9 واحد به 12 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ -11

..میگردد
افزایش تعداد واحد در طبقات 2و3و4 که هرکدام بمقدار 64.82 مترمربع که جمعا بسطح -12

  194.46 مترمربع
مراتب جهت شروع عملیات ساختمانی وگواهی عدم خالفی و  صدور دستور مقتضی ارسال 

.میگردد
الزم بذکراست برابرضوابط روز صدور پروانه درخصوص ضوابط پارکینگ بدون تزاحم   ***
بوده لذا با توجه به متمم ضوابط پارکینگی پس از پروانه صادره حالیه با افزایش تعداد واحد 
مسکونی از 9 به 12واحد داراي دو واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت عوارض درآمدي 
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 ****..میباشد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

اضافه بنا در همکف و طبقات با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  
149,940,000(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  نهصد و  چهل هزار )ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 35.7  1.25
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/16 2/96/11121 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بن 
بست 
رستگار

2-2-10164-103-1-0-0 231

ضمن نقص راي بدوي با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30در 
مورد تراکم اعطایی به میزان 8.67 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 14565600(چهارده میلیون و  پانصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 8.67  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 77 مورخ 
1395/11/12 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی بصورت انباري و راهرو در 

 .3واحد مسکونی به مساحت کلی 404/23 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 31/14 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/33متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 10/27متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/27متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 10/27متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0/28 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم ازبابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه کردن به -6

 مسکونی به مساحت 4/56 متر مربع در همکف و طبقات
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 8/67 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*******************************
.کسري پارکینگ ندارد

مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما هنوز اجرا 
 .نشده است

 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 196812000(یکصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 39.05  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/26 2/96/11122 تجدید 
نظر

سعدي 
-کوچه 
شهید 
نوروزي  
سمت چپ 
پشت هالل 
 احمر

2-1-10021-124-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامابر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 211 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1055 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 

.ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
پالك مزبور داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32/22 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح 

زیر می باشد: (سال وقوع 1395)
.کاهش و اضافه بنا در طبقات همکف الی سوم ندارد -1

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 32/22  مترمربع به علت عدم رعایت دو متر عقب  -2
سازي و احداث تراس رو بسته (بالکن) در فضاي مذکور

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -3
مساحت 6/83 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل فضاي مشاعی در زیرشیروانی به انباري به مساحت  -4
0/46 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -5
.با توجه به وقوع تخلف کمتر از 5% زیربناي کل ساختمان، مشمول تبصره 7 نمی گردد -6

.فعال کسري پارکینگ ندارد
از بابت اضافه بنا به مساحت 32/22 مترمربع و مازاد بر تراکم تبدیل سطح راه پله و آسانسور 
به زیربناي مفید به مساحت 6/83 مترمربع  داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/11035 مورخه 1396/07/11 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/11122 مورخه 

.1396/10/26 می باشد
داراي مابه التفاوت به مساحت 0/46 مترمربع از بابت بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 

.فضاي مشاعی در زیرشیروانی به انباري (همزمانساز) می باشد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

23
2

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ  989,200,800(نهصد و  هشتاد و  نه میلیون و  دویست 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 196.27  1.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 2/96/11124 بدوي خیابان -
امام 

خمینی- بن 
بست 

--پاستور5

2-3-10123-15-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 197,904,000(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  

نهصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 117.8  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 2/96/11124 بدوي خیابان -
امام 

خمینی- بن 
بست 

--پاستور5

2-3-10123-15-1-0-0 23
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 237 مورخه 1394/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 642.72 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 188.95 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.(اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.79 مترمربع.(1395 -1

.(اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.79 مترمربع.(1395 -2
.(اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.79 مترمربع.(1396 -3
.(اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.79 مترمربع.(1396 -4

.(اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 37.79 مترمربع.(1396 -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.33 مترمربع -6

داراي بنا مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 31.10  -7
.(مترمربع.(1395

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 7.32 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 1.83 
مترمربع سال وقوع تخلف آن (1395) و به مساحت 5.49 مترمربع سال وقوع تخلف آن 

.(1396) است)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -9

.(داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد..(1395 -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -13
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  117.8 مترمربع، به عنوان تخلف 

.(ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(1395
با توجه به مرحله ساختمانی (آجرچینی و سربندي)، مغازه موجود فاقد فعالیت شغلی  -14

.است

23
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ضمنا سربندي بصورت دو قسمتی و با شکست اجرا شده است بصورتی که ارتفاع سربندي 
.راه پله، اتاقک آسانسور، راهرو و انباري ها بیشتر از سایر قسمت هاي سقف است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص     265.47   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف 
افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد 

محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و 
به رد ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 265.47  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/08/23 2/96/11125 بدوي حاجی -
آباد-انقالب
-شاهرخ

2-1-10140-61-1-0-0 23
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
83916000(هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  شانزده هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.99  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 236 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 6 واحد مسکونی  و به مساحت کلی 1298.27 مترمربع صادر گردیده و همچنین 
داراي گواهی عدم خالف به شماره 273822 مورخ 1395/12/03 و به مساحت کلی 1260.23 

.مترمربع می باشد.حالیه ساختمان در مرحله سفت کاري(آجرچینی) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت کلی 

:58.18 مترمربع به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 9.51 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 9.51 مترمربع  -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 9.51 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 9.51 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.14 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت  9.99 -6

 مترمربع
.فعال کسري پارکینگ ندارد -7

تعداد واحدها از 6 به 9 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش  -8
.تعداد واحدها در طبقات اول و دوم سوم به مساحت مجموعاً 265.47 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.72 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 61.71 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
داراي نامه شماره 932/14150/879مورخ 93/8/8 از اداره کل میراث فرهنگی استان گیالن 
مبنی بر رعایت حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان از کف پیاده رو تا زیر دامنه 12/6 متر (سه 

.طبقه روي پیلوت )بوده که ارتفاع مذکور رعایت می گردد
طبق بند 8 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/3/27 با توجه به گزارش توجیهی 
شهرداري مبنی بر محدودیت ارتفاعی پالك مذکور به دلیل واقع شدن در محدوده حفاظتی 
بافت تاریخی شهر رشت و مجاورت با بناهاي داراي ارزش تاریخی فرهنگی با رعایت مفاد 
نامه شماره 932/14150/879 مورخ 93/8/8اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگري استان گیالن با احداث بنا در حد 3طبقه مسکونی بر روي پیلوت و در 6 واحد 
مسکونی با رعایت سطح اشغال 60%مساحت باقیمانده پالك پس از تعریض به انضمام 

مساحت راه پله و آسانسور با رعایت حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمان از کف پیاده رو تا 
زیر دامنه به میزان 12/6 متر و با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و با 
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.رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موافقت گردید
 .با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد

//.درخواست عدم خالف دارد
*******************************************

پیرو مذاکرات انجام شده با معاونت محترم منطقه تایید نهایی پارکینگ ها در زمان پایانکار و 
//.پس از تست عملی در محل مجددا قابل بررسی خواهد بود

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
2811375(دو میلیون و  هشتصد و  یازده هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال جریمه 

در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 17.85  3.5
 

45000  , 1369 احداث بناي بدون مجوز 1396/08/16 2/96/11128 بدوي اول  -
خیابان 
تختی-پاسا
-ژ تختی

2-1-10114-34-1-47-0 23
5

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب مغازه قطعه 29 تفکیکی در طبقه 
اول پاساژ تختی به مساحت 17/85 مترمربع برابر سند اجاره نامه شماره 70887 مورخه 
1369/12/27، داراي بالکن سرتاسري، با فعالیت شغلی خرازي و تریکو و داراي تابلو به 

.ارتفاع استاندارد(تقریبا 0/85 متر) می باشد
از بابت مغازه داراي بالمانع شماره 13/67251 مورخه 1369/12/25بوده لیکن از بابت بالکن 

.چوبی با قدمت تقریبی 26 سال مدارکی رویت نگردید
به استناد خط پروژه شماره 415 پاساژ به متراژ تقریبی 1/5 متر از اعیان در تعریض کوچه 6 
متري  قرار دارد ولی مغازه فوق الذکر در قسمت عقب نشینی شده نبوده و فاقد عقب نشینی 

 .میباشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/23 2/96/11129 بدوي خمیران -
زاهدان 
اولین کوچه 
جنب 
ساختمان 
ولیعصر2

2-3-10191-91-1-0-0 23
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري  با اعمال ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف بمساحت0.58
مترمربع راي به جریمه به مبلغ3,410,400(سه میلیون و  چهارصد و  ده هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.ودرخصوص20.65مترمربع احداث بار انداز در حیاطبا 
توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها:بناي 

احداثی مشارالیه را به لحاظ عدم رعایت اصول فنی و شهرسازي ، راي به تخریب بناي 
بدون مجوز صادر و اعالم مینماید.

جریمه 21.23  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 67.45  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/08/23 2/96/11129 بدوي خمیران -
زاهدان 
اولین کوچه 
جنب 
ساختمان 
ولیعصر2

2-3-10191-91-1-0-0 23
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم  طبقات راي به جریمه به مبلغ562,304,400(پانصد و  شصت و 
 دو میلیون و  سیصد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 95.63  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 208 مورخ 1393/12/28 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 15 واحد مسکونی به مساحت کلی 2049.6 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري نظام ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:100.53 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.23 مترمربع (از این مقدار به مساحت 20.65 مترمربع  -1

به صورت احداث بارانداز در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.29 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.29 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.29 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 54.43 مترمربع(از این مقدار به مساحت 46.14  -5
مترمربع بدلیل عدم رعایت 2متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 126.54 مترمربع(الزم به ذکر است با استناد به نامه  -6
شماره ش ر-36861-1396 مورخ 1396/02/30 معاونت معماري و شهرسازي (به 

پیوست)،طبقه پنجم پروانه صادره با طبقه زیرشیروانی شامل راه پله و آسانسور آخر و 
انباري زیرشیروانی در وضع موجود مقایسه شده است.)

کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 109.17 مترمربع(باتوجه به توضیحات بند 6) -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به  -8

مساحت 16.33 مترمربع
داراي 3 باب کسري پارکینگ می باشد.(پارکینگ هاي شماره 1و8 و16 مورد تایید نمی  -9

باشد.)
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% مساحت پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -10

.تبصره 7 ضوابط سقف تراکم نمی باشد
تعداد واحدها از 15 به 16 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت  -11

.افزایش تعداد واحدها در طبقه سوم به مساحت 67.45 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.12 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 67.05 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
در خصوص تایید جانمایی داراي نامه شماره ص/91/31/57261 مورخ 1391/12/22 اداره کل 
راه و شهر سازي گیالن و همچنین نامه شماره ص/9213171/ب مورخ 1392/01/28 معاونت 

23
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.معماري وشهرسازي رشت می باشد
// .با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد

**********************************************
حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه به شماره 141835-1396مورخ 1396/07/18 
سوال نموده که در صورت پذیرش بارانداز به مساحت 20.65 مترمربع تعداد کسري پارکینگ 

.را اعالم نمایید
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده در صورت پذیرش بارانداز به مساحت 20.65 مترمربع و 
پارکینگ هایی که در زیر آن جانمایی شده (پارکینگ هاي شماره 1،8و16)ساختمان فوق 
کسري پارکینگ ندارد.(توضیحاً در اینصورت پارکینگ هاي شماره 2 و 3 بصورت تزاحمی 
//مورد تایید بوده و بایستی عوارض درامدي یک باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید..)

**********************************************
در پاسخ به سوال واحد محترم درآمد مساحت 126.54 مترمربع در طبقه پنجم در زمان 

//.پروانه مازاد بر تراکم بوده است
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت مالک حسنی مقدم و شرکاء 

سرقفلدار: منور جریانی حرفه مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
متراژ 6 متر مربع و نصب ویترین آلومینیومی به مساحت 2 مترمربع بصورت پیش 

آمدگی ؛ با عنایت به محتویات پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست 
در پرونده ؛ در خصوص بناي تجاري به متراژ 8 متر مربع با توجه به تغییر کاربري غیر 
مجاز ونظر به اینکه نامبرده هیچگونه مدرکی دال بر احداث و استفاده تجاري قبل از 
تاریخ تصویب نقشه جامع شهر رشت و قبل از تصویب بند24 ماده55 قانون شهرداري 
مصوب(52/5/17) ونیز گواهی دال بر اخذ مجوز تجاري از شهرداري ارائه وابراز ننموده 
مستندا به تبصره ذیل بند24ماده55 مصوب1334 قانون شهرداري ضمن اعاده وضع 
به حال سابق ، حکم به تعطیل محل تخلف حداکثر ظرف مدت10 روز صادرمیگردد. 

سایر 8  0
 

120000  , 1373 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/09/21 2/96/11133 بدوي یاقرآباد- 
توانبخشی

2-1-10033-20-1-1-0 23
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توضیحات بازدید احتراما برابر شکوائیه  شماره 112446-96/6/7 ثبت در اتوماسیون از سوي مالک علیه 
سرقفلدار مغازه مورد تقاضا  در خصوص احداث بالکن سرتاسري   مبنی بر اینکه بدون 
رضایت و بدون مجوز مالک احداث شده است  با توجه به برسی پرونده و سوابق درآمدي  
بشماره 12471 موجود در شهرداري  بر روي پالك فوق داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 39 
باقیمانده که بر روي آن   پروانه ساختمانی بشماره 97 مورخ 62/2/4 بصورت دو طبقه همکف 
شامل همکف 3 باب مغازه  و پارکینگ و طبقه اول  بصورت  یکواحد مسکونی  بمساحت کلی  
261 متر مربع از شهرداري صادر گردیده و همچنین داراي بالمانع بشماره 65/10/18-36472

. میباشد

 :  اظهار نظر در خصوص بالکن  سرتاسري موردشکایت
مربوط به  ( قطعه اول تفکیکی ) بوده با توجه به گزارش کارشناسی سال 72 مستاجر طی   
درخواستی بشماره 12801-728/17   جهت احداث 20 متر بالکن   به شهرداري مراجعه نمود 
با توجه به اینکه مساحت مغازه 27 متر مربع اعالم شده بود بکسر 1/3 مجاز  بسطح 12 متر 
مربع  مجوز احداث بالکن  بشماره 3/33/12801-72/9/13 در یافت نمود مجموع بالکن برابر  
سوابق میبایست 21 متر مربع  باشد . و همچنین  مبادرت به نصب ویترین آلو مینیومی 
بسطح 2 متر مربع  بصورت پیش آمدگی در ارتفاع 2/4متر  که بمساحت بالکن اضافه شده  
بعمق  تقریبی  50 سانتی متر تجاوز به شارع عام دارد .   با توجه به بسته بودن مغازه  و 
ضعیت موجود  و عدم همکاري سرقفلدار  بالکن بصورت سرتاسري  میباشد ابعاد و حدود 
دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود.موارد تخلف به شرح 

: زیر است
 توسعه بالکن بسطح تقریبی 6 متر مربع -1

نصب ویترین آلو مینیومی بسطح تقریبی 2 متر مربع  بصورت پیش آمدگی   در ارتفاع  -2
  2/4 متر بعمق  50 سانتی متر مربع تجاوز به سمت شارع عام دارد

.سال تخلف 1373 میباشد

: الزم بذکر است
مغازه مورد تقاضا داراي  دو پنجره  در انتهاي مغازه و بالکن بسمت حیاط  خلوت مشاعی  
دارد و همچنین سرقفلدار  بدون رضایت مالک مبادرت برچیدن  قسمتی از دیوار به سمت 
. حیاط مشاعی  کولر پنجره اي نصب نموده در اینخصوص نیز مالک  معترض میباشد

23
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با توجه به عدم همکاري سرقفلدار و بسته بودن مغازه  گزارش  بصورت تقریبی و خارج از  
ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر 
خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور 
     .به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 17685500(هفده میلیون و  

ششصد و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.41  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11135 بدوي دباغیان-کو
چه هجرتی

2-3-10132-26-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 78 مورخ 94/08/27، 
به صورت 2 طبقه روي پیلوت و با زیربناي  کلی 242.77 مترمربع در یک واحد مسکونی 

..صادر گردیده است
..عملیات ساختمانی درمرحله اتمام نازك کاري وسفتکاري میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا درهمکف و طبقات 
:.جمعا بسطح 8.91 مترمربع (سال وقوع96) بشرح ذیل میباشد

افزایش در همکف بسطح 2.97 مترمربع -1
افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 2.97 مترمربع که جمعا بسطح 5.94 مترمربع-2

کاهش در انباري زیرشیروانی وراه پله و راهرو جمعا  بسطح 2.01 مترمربع-3
کاهش سطح راه پله درطبقات 1-2  وافزودن به فضاي مفید هرکدام بسطح 1.25 مترمربع -4

که جمعا بسطح 2.50 مترمربع
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. ونماسازي بصورت نما سنگ اجرا گردیده است-5

..درهنگام صدور پروانه استفاده از تبصره 7سقف تراکم نداشته است-6
.رعایت پارکینگ میگردد-7

الزم بذکراست درهنگام صدور پروانه باتوجه به سند مالگیت ارائه شده توسط مالک ونقشه 
برداري عرصه بمقدار 90 مترمربع اعالم شده وپروانه براساس آن مقدار عرصه محاسبه 
گردیده بود حالیه براساس سند مالکیت اصالحی ارائه شده پس ازتخریب بناي قدیمی و 
اجراي ساختمان مساحت عرصه به 93.50 مترمربع افزایش یافته است که پس از اجراي 
ساختمان وبا توجه به افزایش عرصه و حدود ابعاد زمین منجر به افزایش بناي ساختمان 
..نسبت به پروانه صادره گردیده که مالک مدعی به عدم تخلف توسط ایشان میباشد

..مراتب چهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

23
8

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 275,788,800(دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  

هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 27.36  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/27 2/96/11137 تجدید 
نظر

بلوار 
ضیابري - 
نبش حبیب 
زاده- 
ساختمان 
تبارك

2-2-10164-3-1-0-0 23
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 98,666,400(نود و  هشت میلیون و  ششصد و  

شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 58.73  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/27 2/96/11137 تجدید 
نظر

بلوار 
ضیابري - 
نبش حبیب 
زاده- 
ساختمان 
تبارك

2-2-10164-3-1-0-0 23
9

برابر نامه شماره 155896مورخ 96.8.7( و اصالح متراژ) به استناد تبصره 2 و با توجه 
عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 36,288,000(سی و  شش میلیون و  
دویست و  هشتاد و  هشت هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 5.4  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 8 مورخه 1394/03/27 به صورت 2 
طبقه روي مغازه در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 344/19 مترمربع 

.صادر گردیده است.ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 24/98 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1395)
کاهش بنا در همکف به مساحت 0/89 مترمربع -1

 اضافه بنا به صورت توسعه بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 23/83 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/89 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/89 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1/15 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت  -6

3/53 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت  -7

 4/25 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از طول 60%دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 58/73 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -9

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در زمان صدور پروانه ساختمانی یک  -10
.باب عوارض کسري پارکینگ پرداخت گردیده است

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 مبنی بر مخالفت با تغییر کاربري به نوار تجاري می باشد. با 
رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه همکف از سمت معبر 35 متري به منظور احداث رواق در 
سرتاسر بر زمین (ارتفاع رواق 3/40 متر) با احداث بنا در حد 2 طبقه مسکونی بر روي صرفا 
یک باب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع به ارتفاع 5/40 متر به همراه بالکن مغازه در 
حد یک سوم در باالي رواق و 3 طبقه مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در 
ضلع شمالی پالك و با تامین پارکینگ براساس ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر 

.ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردیده است
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.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
.همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 247589 مورخه 1395/02/15 می باشد

الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه ساختمانی یکباب کسري عوارض پارکینگ تجاري 
.پرداخت گردیده است که درخصوص آن نیاز به گواهی واحد درآمد نیز می باشد

داراي رمپ رو به شارع عام در حد غربی به ارتفاع تقریبی 0/1 متر به عمق 0/5 متر می باشد، 
سایر آیتم هاي چک لیست پیوست گزارش بازدید در خصوص پایانکار ساختمانی رعایت می 

.گردد
.الزم به توضیح است فعالیت شغلی واحد تجاري به صورت نصب پنجره دو جداره می باشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارد
**********************************

گزارش مزبور با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 2/96/10927 مورخه 1396/07/11 
درخصوص بررسی مساحت هاي اعالمی اضافه بنا و مازاد بر تراکم در طبقه اول اصالح و 

.تنظیم گردیده است
.الزم به توضیح است رمپ رو به شارع اصالح گردیده است

در خصوص اعتراض آقاي عباس فرهادي و شرکاء  نسبت به راي شماره   2.96.11008 
مورخ 96.7.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 
و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 3 به 2.25   برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 
1097938800(یک میلیارد و  نود و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 145.23  2.25
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/08/23 2/96/11139 تجدید 
نظر

منظریه- 
تابان شمالی 
-فرعی اول

2-3-10030-36-1-0-0 240

  در خصوص بند یک مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 225.9  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 212 مورخ 
1394/12/27 ، به صورت 5 طبقه روي پیلوت وزیر شیروانی  به مساحت کلی 1244.95 

..مترمربع صادر گردیده است
..عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا درهمکف وطبقات 5-1 
جمعا بسطح 120.21 مترمربع (سال وقوع95)  و تبدیل راهرو وراه پله به بام (زیرشیروانی) 

:.بسطح 8.89 مترمربع بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 0.96  مترمربع -1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 20.50 مترمربع که جمعا بسطح 82 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 37.25 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 16.75 مترمربع -3

 عدم رعایت 2متر عقب سازي بوده
تبدیل قسمتی از  فضاي (راهرو و راه پله به بام ) به انباري در زیرشیروانی بسطح  8.89 -4

مترمربع
کاهش زیربنایی در زیرشیروانی بسطح 2.46 مترمربع-5

کاهش سطح راه پله درهمکف وافزودن به فضاي مفید بسطح 1.93مترمربع-6
کاهش سطح راه پله درطبقات 1-5 وافزودن به فضاي مفید هرکدام بسطح 2.84مترمربع -7

که جمعا بسطح 14.20مترمربع
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. و تاکنون نماسازي اجرا نشده است-8

ضمنا درهنگام صدور پروانه استفاده از  تبصره 7 سقف تراکم  بمقدار 225.90 مترمربع -9
..داشته است

..رعایت پارکینگ میگردد-10
..مراتب چهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

240

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات  و بارانداز با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 411,702,300(چهارصد و  یازده میلیون و  هفتصد و  
دو هزار و  سیصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 277.88  2
 

1300000  , 1374
 , 1390

تبدیل غیر مجاز 1396/08/20 2/96/11140 بدوي منظریه-تابا
ن شمالی

2-3-10026-1-1-0-0 241
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص  افزایش بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
20317500(بیست میلیون و  سیصد و  هفده هزار و  پانصد)ریال جریمه در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 15.05  3
 

450000  , 1390 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/08/20 2/96/11140 بدوي منظریه-تابا
ن شمالی

2-3-10026-1-1-0-0 241

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 8250000(هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

165000  , 1374 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه 
آپارتمان دو طبقه بر روي مغازه  بوده که داراي پروانه احداث بنا به شماره 105 مورخ 
1365/02/11به انضمام بالکن در حد یک سوم (23/81 متر مربع) به مساحت کلی 859/41 

.متر مربع میباشد
حالیه با توجه به اینکه عملیات ساختمانی در حدود 30 سال بوده که به اتمام رسیده و با 
توجه به عدم دریافت پایانکار از طرف مالک و ارائه کروکی نقشه برداري از طرف متقاضی 

:داراي   اضافه بنا به مساحت 321/88 متر مربع به شرح زیر میباشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1/67 متر مربع (نسبت به پروانه صادره) -1

احداث بارانداز و انباري بصورت جدا ساز در همکف به مساحت 129/92 متر مربع (سال -2
وقوع 1390)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 46/31 متر مربع که از این مقدار به مساحت 3/02 متر -3
مربع بصورت  کنسول به سمت شارع میباشد(سال وقوع تخلف 1374)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 103/37 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 41/36  -4
متر مربع بصورت کنسول به  شارع میباشد. (سال وقوع تخلف 1374)

احداث بالکن تجاري مازاد بر یک سوم مساحت مغازه به مساحت 28/05 متر مربع (سال -5
وقوع تخلف 1374)

تبدیل پیلوت به مسکونی (سوئیت) به مساحت 32/08 متر مربع (سال وقوع 1374)-6
تبدیل قسمیت از راه پله در همکف و طبقات به مساحت 11/05 متر مربع به باالبر (سال -7

وقوع 1390)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14/23 متر مربع (سال وقوع 1374) -8

شایان ذکر است با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی (5واحد)و 2باب مغازه  نیاز به 6 -9
واحد پارکینگ داشته که با توجه به جانمایی پارکینگها  1 باب کسري پاریکنگ تجاري را 

دارد(سال وقوع 1374)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******************************************************
از بابت تبدیل پیلوت به مسکوین به مساحت 42/5 متر مربع- اضافه بنا در همکف و طبقات 
به مساحت 36 متر مربع - اضافه بناي بالکن مازاد بر یک سوم به مساحت 13 متر مربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2124 مورخ 1374/04/25 بوده که مدارك آن 

.بپیوست میباشد
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*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
حالیه با توجه به تخلفات فوق الذکر و راي کمیسیون ماده صد داراي  مابه التفاوت به دلیل 
خطا در محاسبه یابی اضافه بنا  در طبقات به مساحت 271/21متر مربع که از این مقدار به 
مساحت 129/92متر مربع در خصوص احداث بارانداز ها وانباري ها در حیاط  بوده وبه شرح 

:زیر میباشد
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 10/67 متر مربع که از این مقدار 1/67 متر مربع -1

 .نسبت پروانه صادره و 9 متر مربع نسبت به راي صادره میباشد
احداث بناي جداساز بصورت بارانداز و انباري به مساحت 129/92 متر مربع (سال وقوع -2

تخلف 1390ه-ش)
اضافه بنا  در طبقه اول بصورت همزمانساز مسکونی به مساحت 37/31 متر مربع  که از -3
این مقدار به مساحت 3/02 متر مربع بصورت کنسول به شارع عام میباشد. (سال وقوع 

1374 ه-ش)
اضافه بنا در طبقه اول  بصورت بالکن تجاري مازاد بر یک سوم به مساحت 15/05 متر -4

مربع (اضافه بناي بالکن بصورت چوبی با قدمت حدود 6 سال-1390 )
اضافه بنا طبقه دوم به مساحت 94/37 متر مربع بصورت همزمانساز که از این مقدار به -5
مساحت 41/36 متر مربع بصورت کنسول به شارع عام میباشد. (سال وقوع تخلف 1374 

ه-ش)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/23 متر مربع (سال وقوع تخلف 1374 ه-ش)-6

کاهش بنا نسبت به راي صادره از بابت تبدیل پیلوت به سوئیت به مساحت 10/42 متر -7
مربع(نسبت به راي صادره)

تبدیل قسمیت از راه پله در همکف و طبقات به مساحت 11/05 متر مربع به باالبر(سال -8
وقوع1390)

 .باب کسري پارکینگ تجاري دارد 1 -9

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
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مغازه اول که دوباب مغازه بوده هم اکنون بصورت 1 مغازه در حال استفاده بوده و به شغل 
سوپرمارکت مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول تقریبی 15متر و ارتفاع 

.تقریبی 2 متر میباشد
مغازه دوم فاقد بالکن بوده و به شغل آرایشگاه مردانه مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلوي 

 .تبیلغاتی میباشد
اسکلت ساخنمان بصورت فلزي میباشد.  و در خصوص تخلفات فوق الذکر برخی که در فوق 
به آن اشاره شده است سال 1374 و مابقی سال 1390  بوده که کارشناس رسمی دادگستري 
طی نامه که به شماره 258282 مورخ 1396/12/20 ثبت در اتوماسیون این منطقه گردید ه 
کل تخلفات را در سال 1374 اعالم نموده که با توجه به بررسی بعمل امده بخشی در سال 

 .1374 و بخشی که  در فوق به ان اشاره شد 1390 میباشد
همچنین مساحت سایه بان را کارشناس رسمی دادگستري 21/19متر  مربع اشاره نموده که با 
توجه به وضع موجود و همچنین نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 55/84 

 .مترمربع سایبان (بارانداز را دارد) و سال وقوع 1390 میباشد
همچنین انباري سرویس بهداشتی جدا ساز سال وقوع را 1388  کارشناس رسمی 

 .دادگستري قید نموده  که همان سال 1390 صحیح میباشد
*********************************************************

*******
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شمار 65613 مورخ 1397/04/10 که بپیوست 
بوده در خصوص ایتمهاي تخلف و نوع اسکت که ب توجه ببه بررسی بعمل امده اسکلت  
 .ساختمان فلزي درست بوده و تاریخ تخلف اعالم شده نیز مانند قبل مورد تایید میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2318 که بپیوست بوده از وضع موجود فاقد عقب نشینی 

.میباشد
الزم به ذکر است که در حدود  غرب و جنوب سند مالکیت با وضع موجود اختالف فاحش 

 .داشته که در صورت صالحدید نیاز به اصالح سند را دارد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1رشت  بطرفیت خانم زهره تیموري مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف به متراژ 16.76 متر مربع با عنایت به 
محتویات پرونده ومدارك و مستندات منعکس در پرونده طبق گزارش شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  ؛ضرورتی بر  قلع احراز نمی گردد  مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب  2  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 112627200(یکصد و  دوازده میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت 

هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 16.76  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11147 بدوي بلوار 
آزادي-کوچ
ه 

علومی-بن 
بست بابک

2-3-10037-4-1-0-0 24
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول  به  شماره 124 مورخ 1396/07/19به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 413.70 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام فنداسیون بوده و براساس کروکی نقشه 

برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله به مساحت 16.76 مترمربع و به عمق تقریبی 
.2.29 متر از سطح اشغال مربوط به زمان پروانه صادره خارج شده است

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.99 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 78.95درصد می باشد

مطابق نقشه معماري ارایه شده داراي کسري حدنصاب فضاي سبز به مساحت 1.93 مترمربع 
.و کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت 10.53 مترمربع می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد
از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11147 مورخ 

//.1396/08/23 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  566139000(پانصد 
و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 269.59  1.75
 

1200000  , 1389 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/11/10 2/96/11148 بدوي -
رودبارتان-پ
شت مسجد 
-محمود اباد

2-3-10195-5-1-0-0 24
3
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 271 مورخ 1386/09/21 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 669 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري و نازك کاري ( فاقد فعالیت کارگري ) بوده و 
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 249.39

: مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 36.01  مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53.12 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -2
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53.42 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -3
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53.42 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -4
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 53.42 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -5
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 20.20 مترمربع

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7
پارکینگ هاي شماره 3 و 4 به صورت مزاحمی موردقبول می باشند در خصوص  -8

پارکینگ هاي شماره 1 و 2 و 3 و 4 قابل ذکر است فاصله مابین دو ستون به جاي 4.5 متر 
عرض مفید حدوداً 4.17 متر فضا دارند (حدوداً 33 سانتیمتر کسري عرض دارند) با این 
وضعیت متقاضی طی درخواست شماره 74098 مورخ 1394/05/24 با توجه به اینکه حدود 
ابعاد پارکینگ هاي پیشنهادي فقط چند سانتی نسبت به ضوابط شهرداري کسري دارند 
درخواست مساعدت نموده که از این بابت داراي تعهد محضري به شماره 205983 مورخ 

:1394/06/26 به شرح زیر است
براي پالك ثبتی شماره اصلی 2529 باقیمانده واقع در رودبارتان پشت مسجد محمودآباد 
ساختمان شاد روح با توجه به بازدید به عمل آمده و گزارش کارشناس واحد فنی ضوابط 

شهرداري در اجراي بین ستون ها رعایت نگردیده است لذا نامبرده متعهد می گردد در صورت 
بروز هرگونه مشکل در هنگام پارك خودرو یا هرگونه ادعاي احتمالی از اهالی ساختمان در 
این خصوص به عمل آید شخصاً پاسخگو خواهد شد و شهرداري هیچ گونه مسئولیتی را 

.نخواهد پذیرفت
بر اساس دستور مدیر محترم وقت شهرداري منطقه و همچنین تعهد داده شده بنابراین 

24
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.کسري پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 57 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
. موجود 76.30 درصد است

از بابت تبدیل پارکینگ  به مساحت 28 مترمربع به دو باب مغازه ( هر کدام 14 متر مربع ) 
داراي راي اعاده به وضع سابق ( به صورت غیابی )  بر اساس  رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2999 مورخ 1390/02/25 و تجدیدنظر به شماره 9076 مورخ 1390/06/07 است  که 

. مالک اقدام به تخریب دو مغازه نموده و راي اجرا گردیده است
ازبابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11148 مورخه 

 1396/11/10بوده که پرونده آن در واحد خالف و درآمد مختومه گردیده است
حالیه متقاضی درخواست کارشناسی مجدد  مورخه 1397/03/13 نموده و  طی بازدید به 

عمل آمده اقدام به احداث یک باب مغازه نموده است
که داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 14.69 

مترمربع است . سال وقوع 1397
. با توجه به سال صدور پروانه  کسري پارکینگ تجاري ندارد

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است

 .سال وقوع تخلف از بابت  احداث مغازه 1397 و مابقی تخلفات 1396 میباشد
*************************************************

از بابت 269/59 متر مربع  اضافه بنا داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11148 
مورخ 1396/11/10و از بابت احداث مغازه به مساحت 14/69 متر مربع داراي راي کمیسیون 
تجدید نظر به شماره 2/97/12568 مورخ 1397/08/19  مبنی بر جریمه بوده که بپیوست 

.میباشد
 .بعد از  اراي صادره خالفی مشاهده نشد

.رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 399840000(سیصد و  نود و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 59.5  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 2/96/11154 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-انتها
ي کوچه 
الله
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 95 مورخ 1395/12/16 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت در 3واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی  به مساحت کلی  538/48 متر 

.مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري طبقه دوم  بوده و با توجه به ارائه نقشه  

برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 56/64
: متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 28/32 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 28/32 متر مربع-2

طبقه دوم به مساحت 123/6 متر مربع اجرا نشده است-3
طبقه سوم به مساحت 123/6 متر مربع اجرا نشده است-4

زیر شیروانی به مساحت 44/08 متر مربع اجرا نشده است-5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی در طبقات همکف و  -6

اول به مساحت 1/46متر مربع
با توجه به اسنکه مجموع تخلف انجام شده در طققه همکف و اول از 5% مساحت پروانه  -7
بیشتر بوده با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت 
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 1/4متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 سال وقوع تخلفات فوق الذکر 1396

*********************************************************
**********************************

 .کسري پارکینگ ندارد
مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجزا نشده 

 .است
*********************************************************

****
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/1186 مورخ 1396/08/06
 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11154 مورخ 1396/09/14 

مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد
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رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست. مراتب جهت استحضار 
وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 74222400(هفتاد و  چهار میلیون و  دویست و  بیست و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.09  1
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/09/08 2/96/11164 بدوي تختی-کوچ
ه جورابچی

2-1-10132-13-1-0-0 24
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري، با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی (به دلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه سوم و 
چهارم) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 847,728,000(هشتصد و  چهل و  هفت 

میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 126.15  2
 

3360000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 27.98  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 114 مورخ 93/08/19
. بصورت 5طبقه روي پیلوت با زیربناي 3168.20 مترمربع صادر گردیده است
..عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اتمام نازك کاري وسفتکاري میباشد

حالیه براساس نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شئه توسط مالک داراي افزایش بنا در 
:طبقات بسطح136.11 مترمربع برخالف مدلول پروانه بشرح ذیل میباشد

کاهش بنا درزیرزمین بسطح 3.98 مترمربع-1
کاهش بنا در همکف (پیلوت) بسطح 25.37 مترمربع-2

افزایش بنا درطبقه اول بسطح 3.32 مترمربع-3
افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 3.32 مترمربع-4
افزایش بنا در طبقه سوم بسطح 3.32 مترمربع-5

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 57.37 مترمربع که ازاین مقدار بسطح54.05 مترمربع -6
بصورت عدم رعایت 2مترعقب سازي بوده

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 68.78 مترمربع که کال بصورت عدم رعایت 4مترعقب -7
 سازي بوده

کاهش در ادامه راه پله به بام بسطح 10.83مترمربع-8
کاهش سطح راه پله درطبقه اول بسطح 4.88 مترمربع و افزودن به فضاي مفید داخلی -9

  واحد ها
کاهش سطح راه پله درطبقه دوم بسطح 1.41مترمربع و افزودن به فضاي مفید داخلی -10

 واحد ها
کاهش سطح راه پله درطبقه سوم بسطح 3.14  مترمربع و افزودن به فضاي مفید داخلی -11

 واحد ها
کاهش سطح راه پله درطبقه چهارم بسطح 0/09  مترمربع و افزودن به فضاي مفید -12

 داخلی واحد ها
کاهش سطح راه پله درطبقه پنجم بسطح 2.61 مترمربع و افزودن به فضاي مفید داخلی -13

  واحد ها
افزایش تعداد واحد مسکونی از 17 به 18 واحد مسکونی که واحد مورد نظر بکسر -14

 .افزایش بنا بمقدار27.98 مترمربع بوده و رعایت پارکینگ میگردد
باتوجه به اینکه افزایش بنا صورت گرفته کمتر از 5% زیربناي کل پروانه صادره بوده لذا   -15

..تبصره 7 سقف تراکم تعلق نمیگردد
مشمول ضوابط نما ومنظر نمیگردد. ونماسازي اجرا گرددیه است...مراتب جهت شروع 
//..عملیات ساختمانی و صدور عدم خالفی  صدور و دستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی در 
خصوص سال وقوع تخلف به شماره 153644مورخ 96.8.3راي صادره منطبق با 

موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید 
ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 78388800(هفتاد و  هشت میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 23.33  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 2/96/11166 تجدید 
نظر

-
ساغریسازا
ن-خمیران 
زاهدان-جو
د

2-3-10193-22-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 184 مورخه 1387/05/21 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 450.1 مترمربع 

 .صادر گردیده است
همچنین از بابت اضافه بنا در طبقات (همکف، اول و دوم) به مساحت 124.5 مترمربع و 
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به مساحت 111.9 مترمربع و بناي مجازي به مساحت 
46.72 مترمربع (عدم رعایت عرض حیاط خلوت) داراي راي شماره 852 مورخه 

1388/01/30 و راي تجدید نظر شماره 6075 مورخه 1388/04/16 کمیسیون ماده صد مبنی 
.بر جریمه و راي شماره 14337 مورخه 1390/08.21 مبنی بر تخریب می باشد

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله ي اسکلت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري وضع موجود توسط متقاضی و آراء فوق الذکر داراي مابه الفاوت به شرح زیر می 

:باشد
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه همکف به مساحت 0.59 مترمربع -1

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه اول به مساحت 0.59 مترمربع -2
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه دوم به مساحت 0.59 مترمربع -3
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه سوم به مساحت 0.59 مترمربع -4

اضافه بنا بصورت احداث راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت کلی  -5
23.33 مترمربع که از این مقدار به مساحت 17.61 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور آخر و 
.به مساحت 5.72 مترمربع به صورت انباري زیرشیروانی می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
فعال رعایت پارکینگ میگردد.(ولی اظهار نظر نهایی در خصوص کلیه پارکینگ ها علی  -6
.الخصوص پارکینگ شماره 5 پس از اتمام کفسازي و آزمایش میدانی امکان پذیر خواهد بود)

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -9
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 71,222,500(هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  
بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.95  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/05 2/96/11175 بدوي مطهري -
خمیران 
زاهدان -آل 
بویه- کوچه 
نوشاد دل

2-3-10193-179-1-0-0 24
7

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 
، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 98921000(نود و  هشت میلیون و  نهصد و  بیست و  

یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31.91  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 30 مورخه 1396/02/20 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 337.6 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.61 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.69 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 2.15  -1

.مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.64 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.64 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.64 مترمربع -4
.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.92 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
..در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 45.95 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
داراي آراي بدوي شماره 2/96/11175 مورخه 1396/09/05، شماره 2/97/11986 مورخه 
1397/04/30، راي بدوي شماره 2/97/12869 مورخه 1397/11/06 و راي تجدید نظر شماره 
2/98/13332 مورخه 1398/03/18 کمیسیون محترم ماده صد بوده که بر طبق آن از بابت 
اضافه بنا به مساحت 71.61 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و 
آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.19 مترمربع، 
بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 45.95 مترمربع راي به جریمه و بابت یک باب کسري 
پارکینگ مسکونی به دلیل ابقاء سایبان راي به منتفی شدن صادر گردید و لذا داراي مابه 
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:التفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع.(به نسبت پروانه) -1

کاهش بنا مازاد بر تراکم بصورت تبدیل فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي  -2
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.27 مترمربع.(به نسبت راي سال 97)

**********
.طی بازدید مجدد بعمل آمده، عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
در خصوص    92.59    متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 92.59  0
 

1300000  , 1389 افزایش تعداد واحد 1396/08/20 2/96/11179 تجدید 
نظر

نقره -
دشت-جنب 
مسجد 
حبیب 
-زاده

2-2-10164-89-1-0-0 24
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 451971000
(چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  یک هزار )   ریال در حق 

شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 154.52  2.25
 

1300000  , 1389 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه بالکن تجاري  با ضریب 3برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ  45,279,000(چهل و  پنج میلیون و  دویست و  هفتاد و  نه 
هزار )ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 11.61  3
 

1300000  , 1389 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  618,254,000(ششصد و  هجده میلیون و  دویست و  پنجاه و  چهار 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 271.76  1.75
 

1300000  , 1389 تبدیل غیرمسکونی به سایر 
کاربري ها
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 31 مورخه 1389/02/30 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت و مغازه به انضمام انباري زیر شیروانی در 4 واحد مسکونی و 1واحد تجاري و به 
مساحت کلی 710.66 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 426.28 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.99 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 58.35 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40.8 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 43.56 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 42.47 مترمربع -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 42.59 مترمربع -6

اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد (طبقه ششم)  به مساحت 154.52 مترمربع که از این  -7
مقدار به مساحت 38.92  مترمربع بصورت تراس روباز و به مساحت 9.37 مترمربع به صورت 

.کنسول غیر مجاز به طرف خیابان 16 متري حد شمالی می باشد
.عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 76.30 مترمربع -8

.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.04 مترمربع-9
.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل بالکن تجاري به مساحت 11.57 مترمربع-10

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 92.59 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -11
.مسکونی از 4 واحد به 6 واحد

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -12
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -13

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -14
همچنین با توجه به دارا بودن طبقه مازاد و عدم اجرا راه پله فرار و ایستگاه مشترك نیاز به 

.استعالم از سازمان مربوطه می باشد
ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند 2 کمسیون ماده 

.5 مورخه 1388/04/21 با رعایت سطح اشغال مجاز موافقت گردیده بود
همچنین الزم به توضیح است که قطعه زمینی به عرض نیم متر در حد شرقی پالك فوق 
.الذکر قرار دارد که تملک آن نامشخص بوده و به پالك فوق الذکر ارتباط ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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در خصوص      29.84  متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 29.82  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/08/20 2/96/11182 بدوي مطهري-خی
ابان 

نشاط-نبش 
کوچه حاج 
خاذن

2-3-10231-3-1-0-0 24
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت اضافه 
بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

453096000(چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  نود و  شش هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 134.85  1
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 1,514,284,800(یک میلیارد و  پانصد و  چهارده میلیون و  
دویست و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 225.34  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 36.67 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 61,605,600

(شصت و  یک میلیون و  ششصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید.

جریمه 36.67  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 3298 برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

از بابت پالك فوق به انضمام دو قطعه در حد جنوبی( شامل پالك هاي 3298/1 و 3252 
باقیمانده) پروانه ساختمانی به شماره 85 مورخه 1394/10/02 به صورت 4 طبقه مسکونی به 
انضمام انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 1011/76 مترمربع صادر گردیده است. قابل ذکر 

.است پروانه ساختمانی مذکور بدون تجمیع اسناد مالکیت صادر گردیده است
.ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 216/60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 31/01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 39/84 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 39/84 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 39/84 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 53/76 مترمربع (به مساحت 13/92 مترمربع به  -5
علت عدم رعایت دو متر عقب ساز)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 12/31 مترمربع -6
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7

.است
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 8/74 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد  -9

مسکونی به مساحت 29/82 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی در همکف و طبقات به مساحت 134/85 -10

 مترمربع
داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به وجود کاهش یک باب پارکینگ  -11
حاشیه اي زمان پروانه) همچنین داراي دو باب عوارض درآمدي کسري پارکینگ می باشد 
که یکباب آن در زمان پروانه پرداخت گردیده است.(یک باب بابت پارکینگ تزاحمی شماره 
1 و 2 و یک باب بابت تبدیل درب پارکینگ سه متري به چهار متري در حد جنوب)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
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تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا مازاد 
بر تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 36/67 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه 

.درب پارکینگی و عدم کفسازي متعاقبادر زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 72/66 درصد می باشد.(به میزان 9/86 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده  و بازدید صورت گرفته توسط اعضاء کمیسیون باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در 

همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 237216000
(دویست و  سی و  هفت میلیون و  دویست و  شانزده هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.3  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 2/96/11183 تجدید 
نظر

-
تختی--بها
-رانه دو

2-1-10046-4-1-0-0 250
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  برابر شکوائیه شماره  235738-95/11/18 و 42215-96/3/6  و عطف به  گزارش 
شماره 2/33/284583-96/5/3 شهرداري  که بر روي پالك فوق  پروانه ساختمانی بشماره 
42 مورخه 1395/07/04 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 
واحد مسکونی و به مساحت کلی 1368.93 مترمربع صادر گردیده با توجه به گزارش غیابی 
از بابت اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه  در همکف و طبقات اول الی چهارم و زیر شیروانی 
بمساحت کلی 35/30 متر مربع داراي راي صادره بشماره 2/96/11183-96/8/20  مبنی بر 
جریمه میباشد حالیه با توجه به همکاري مالک و ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 35.92 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح 

:زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.06 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.06 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.06 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.06 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.36 مترمربع (که از این مقدار به مساحت  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی مشرف به کوچه 8 متري می باشد)

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.32 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 12.3 مترمربع
.افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 1.53 مترمربع -8

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

197055200(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 40.61  2
 

2360000  , 1396 احداث سرویس بهداشتی 1396/09/07 2/96/11185 بدوي -
ساغریسازا
ن-دانشسرا 
آل 

بویه-دروي
ش سهراب

2-3-10197-125-1-0-0 251
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره  ش ر 141920-96/7/18 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه مالک  برابر مدارك ارائه شده داراي  سند مالکیت بصورت ششدانگ  یکباب خانه  
بشماره ثبتی 2594 (سند فاقد مساحت و حدود اربعه ) بوده  برابر کروکی نقشه برداري ارائه 

شده توسط  مهندس  باقري فرد  عضو سازمان نظام مهندسی بشماره عضویت 
21580-1-6-11  مساحت عرصه  بسطح 515.74 متر مربع ترسیم گردیده از بابت  اعیانات  
قدیمی   و سرویس  جداساز و سایبان بمساحت کلی  276 متر مربع داراي بالمانع بشماره 
3/33/31733-88/10/28 میباشد  .حالیه مالک بر خالف مجوز مبادرت به توسعه بنا 
بصورت  اتاقک زیر شیروانی  واحداث باالبر اقدام نموده است کل اعیانات بصورت یکواحد 

: مسکونی  مورد استفاده قرار میگیرد موارد تخلف به شرح زیر است
احداث اتا قک  زیر شیروانی  بسطح 38.37 متر مربع ( که از این مقدار  بسطح 2.24  -1
بصورت سرویس بهداشتی  و 6/96 متر مربع بصورت بالکن مسقف) راه ورودي با احداث 

 باالبر متصل به اعیان بوده
 احداث باالبر در همکف و نیم طبقه  بسطح 2/24 متر مربع با سازه فلزي -2

سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
و همچنین داراي کاهش  اعیان بسطح 10/06 نسبت به  بالمانع  بدلیل خطاء در مساحت یابی 

میباشد
الزم بذکر است : برابر خط پروژه شماره 610 برابر طرح تفصیلی مورخه 79/7/29 انعکاس  
کروکی نقشه برداري  بر روي خط پروژه  بسطح   104/54  متر مربع  از عرصه و بسطح 
62/46متر مربع از اعیان  در تعریض قرار دارد در خصوص مقدار دقیق عقب نشینی  متعاقبا 

.اعالم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 195,837,600(یکصد و  
نود و  پنج میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 116.57  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 2/96/11186 تجدید 
نظر

میدان -
توشیبا-خ 
امام 

خمینی-ك 
بو علی 
سینا 2

2-3-10115-29-1-0-0 25
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
814312800(هشتصد و  چهارده میلیون و  سیصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال 

تایید می نماید

جریمه 161.57  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 31 مورخ 1394/05/18 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 546.33 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:152.33 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.21 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.05 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.05 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32.05 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 32.05 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 3.92 مترمربع -6

داراي بناي مازادبرتراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات  -7
به مساحت 9.24 مترمربع

 .فعال کسري پارکینگ ندارد -8
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -9

مجموعاً 116.57 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 78.66 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

 .با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد
//.حالیه درخواست عدم خالف دارد

25
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ 304500000(سیصد و  چهار میلیون و  پانصد هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 72.5  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 2/96/11187 تجدید 
نظر

خبابان 
ضیابري 
کوچه 
 جیالنی

2-2-10037-3-1-0-0 25
3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 130 مورخه 1394/12/19 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 
1410/25 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 68/49 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1395)
.اضافه بنا در همکف به مساحت 4/28 مترمربع -1

 .اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13/25 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13/25 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13/25 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 24/46 مترمربع (به علت عدم رعایت دو متر عقب  -5
سازي در حد غربی)

.مساحت زیرشیروانی نسبت به پروانه صادره بدون مابه التفاوت می باشد -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مفید مسکونی به  -7

.مساحت 3/56 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی نسبت به پروانه صادره به  -8
مساحت 0/94 مترمربع. الزم به توضیح است از مساحت مذکور به میزان 0/45 مترمربع به 
.صورت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5 مترمربع) می باشد

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا گردیده است -9
.با توجه به نقشه هاي ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 68/49 مترمربع، مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مفید مسکونی به مساحت 3/56 مترمربع و عدم رعایت حداکثر 
مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 0/45 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11073 مورخه 1396/08/06 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/11187 مورخه 

.1396/09/08 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 0/49 مترمربع به صورت افزایش مساحت انباري 

.زیرشیروانی به صورت همزمانساز می باشد
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه درب پارکینگی از 3 متر به 4 متر، 
پارکینگ هاي شماره 3 و 4 تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه 
اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و 
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وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 61/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 62/80 درصد می باشد.(به میزان 1 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 

صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 77.55  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/09/05 2/96/11188 بدوي سرخبنده 
سراي 
صندوق 
سازان-روبر
وي نانوائی 
بربري

2-1-10132-69-1-0-0 25
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ، به مبلغ 785400(هفتصد و  هشتاد و 
 پنج هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.  0.5
 

3100000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 179 مورخه 1393/12/23 بصورت 3  
طبقه روي مغازه به انضمام راه پله آخر در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت 

.کلی 401.55 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 13.41 مترمربع و به شرح زیر می 

:باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.72 مترمربع -1

.احداث سایبان همزمان ساز بتنی به مساحت 0.28 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 3.11 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 3.11 مترمربع -4
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 3.11 مترمربع -5

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.36 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -7

.در طبقات مجموعا به مساحت0.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)
با توجه به مرحله عملیات ساختمانی (آجرچینی و سربندي)، رعایت 1/20 مساحت  -8

.تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی تا کنون نگردیده است
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 77.55 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -9

.مسکونی از 2 واحد به  3 واحد.(سال وقوع تخلف 1395)
حیاط خلوت سراسري در همکف (بصورت دقیق سقف اول) به عرض 2 متر رعایت  -10
نگردیده و عرض موجود در قسمتی (به عرض میانگین 0.47 متر (بصورت مثلثی)) به 1.52 

.متر تقلیل یافته است.(سال وقوع تخلف 1395)
با توجه به پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و  -11

.تامین سه باب پارکینگ در وضع موجود فعال رعایت پارکینگ می باشد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -14
ضمنا قبل از صدور پروانه بر روي پالك فوق راي بند 8 مورخه 1393/07/01 کمیسیون ماده 

:5 به شرح زیر صادر گردید
با توجه به وجود مغازه بر اساس اسناد مالکیت ثبتی، با تجمیع پالك هاي ثبتی 548 و 548، 
با احداث بنا در حداکثر 3 طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 17 مترمربع به 
ارتفاع 3.40 متر و در 2 واحد مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري، با تامین 
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پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت 
.گردید

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض شرکت پزشکی درمانی کادوس حکیم ( کلینیک فارابی) نسبت به 
راي شماره 2.96.10905 مورخ 96.5.14 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه با توجه به مرقومه شماره 157636 مورخ 96.8.9  شهرداري منطقه 2 ؛ مبنی بر 
اینکه نامبرده تا کنون نسبت به ارائه مدارك و مستندات وفق تصمیم مورخ 96.7.11 
اقدام الزم را ننموده  فلذا با توجه به عدم همکاري از سوي مالک ، اعتراض موجه و 
موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد

جریمه 180  4
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/08/23 2/96/11189 تجدید 
نظر

مطهري -
ابتداي 
کوچه 
دلزنده- 
کلینیک 
- فارابی

2-3-10251-12-1-0-0 25
5

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه2  بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري مکان صدرالذکر پروانه ساختمانی  بشماره 
212-75/11/11 بصورت 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی  بسطح 1332/62 متر مربع و پایانکار 
بشماره 19421-78/12/25 دریافت نموده است وهمچنین از کل مجموعه  بصورت کلینیک 

فارابی مورد استفاده قرار میگیرد. که از این بابت داراي موافقت نامه شماره 
11/29977-89/7/22 کمیسیون ماده 5 مبنی بر  تجمیع  دوپالك با تغییرکاربري از 

مسکونی به درمانی میباشد   حالیه بر خالف مجوز در قسمت محوطه با مصالح آهنی مبادرت 
به احداث بنا و بار انداز  فلزي جهت پارکینگ اتومبیل اقدام نموده موارد تخلف به شرح زیر 
احداث بار انداز فلزي  در محوطه بسطح  -2  احداث بنا بسطح تقریبی 90 متر مربع -1:است
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري . سال تخلف 1395 میباشد  تقریبی 90 متر مربع
گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  
مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي 
معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از 

     .داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1395 1396/08/23 کسري پارکینگ 2/96/11190 تجدید 
نظر

-
منظریه-روب
روي مبل 
برنز

2-3-10063-131-1-3-0 25
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 260000000(دویست و  شصت 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 162.72  0
 

3300000  , 1395 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1396/08/23 2/96/11190 تجدید 
نظر

-
منظریه-روب
روي مبل 
برنز

2-3-10063-131-1-3-0 25
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به 
مساحت 52.12 مترمربع قطعه 3 تفکیکی به انضمام بالکن تجاري به مساحت 110.63 

.مترمربع (مطابق سند) می باشد
داراي پروانه شماره 178 مورخه 1382/02/30 و پایانکار 62755 مورخه 1389/06/06 بوده و 

.به استناد آنها فاقد عقب نشینی می باشد
به ضخامت 0.02 متر در  mdf حالیه طی بازدید بعمل آمده متقاضی با اجراي تیغه با مصالح
کنار راه پله دسترسی به بالکن اقدام به تفکیک یک باب مغازه به دو باب مغازه هر کدام به 
مساحت هاي   125.08 مترمربع (بالکن) و 37.64 مترمربع (همکف) نموده است که در این 
راستا الزم به ذکر است که در هر دو باب مغازه رعایت حداقل 12 مترمربع مساحت می 

.گردد.(ضمنا سال وقوع تخلف 1395 است)
در خصوص کسري پارکینگ نیز الزم به توضیح است مقرر گردید با محاسبه سوابق 

پارکینگی کل ملک قبل از صدور پایانکار، کسري پارکینگ مربوط به قطعه فوق الذکر تعیین 
گردد تا بتوان آن را از کسري پارکینگ فعلی قطعه فوق الذکر کسر نمود. که در این زمینه با 
توجه به بررسی بعمل آمده مشخص گردید در زمان صدور پروانه کسري 3 باب پارکینگ 
مسکونی پرداخت شده و در زمان عدم خالف و پایانکار با توجه به ارسال 9 باب کسري 
پارکینگ (که نوع آن از لحاظ مسکونی و تجاري مشخص نبود) به کمیسیون ماده صد و 
ارجاع تصمیمی گیري در خصوص آن به شهرداري توسط کمیسیون محترم ماده صد و 
کنکاشت فعلی در خصوص تعداد و نوع کسري پارکینگ پرداختی در این زمان توسط واحد 
محترم درآمد (که در سیستم گواهی شده) مشخص گردیده که بجاي 9 باب کسري پارکینگ 
در آن زمان 4 باب کسري پارکینگ تجاري پرداخت شده که باتوجه به این 4 باب کسري 
پارکینگ و تقسیم آن به تناسب به 3 باب مغازه هنگام صدور پایانکار (به نسبت مساحت ها) 
معلوم گردید که 2 باب مربوط به قطعه فوق الذکر است در نتیجه با توجه به اینکه هم اکنون 
قطعه مورد نظر داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاریست، 2 باب کسري پارکینگ تجاري 
پرداختی قبل صدور پروانه از آن کسر گردیده و حالیه در نهایت داراي یک باب کسري 

.پارکینگ تجاریست
همچنین در خصوص 5 باب کسري پارکینگ اعالم شده در زمان پایانکار که عوارض آن 
دریافت نشده بود واحد درآمد در قسمت توضیحات همین درخواست اعالم نموده، در 
درخواست 284597،  عوارض درآمدي محاسبه  و فیش صادر گردید و با توجه به راي 
کمیسیون ماده 77 به شماره ش ر - 78744- 1396 مورخ 1396/04/26 مبنی بر عدم 
.مطالبه عوارض فوق از سوي شهرداري مشمول پرداخت  عوارض درآمدي نگردید
.ضمنا در وضع موجود هر دو مغازه فوق الذکر فاقد تابلو و فعالیت شغلی می باشند
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 40,572,000(چهل میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 6.9  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/09/11 2/96/11192 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کوچ
ه مرتضوي

2-2-10171-27-1-0-0 25
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 31,046,400(سی و  یک میلیون و  چهل و  شش هزار و  
چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 18.48  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بنا بصورت یک طبقه مازاد (انباري) با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (960000 ریال) جریمه بمبلغ 39,060,000(سی و  نه میلیون و  شصت هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 23.25  1.75
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 92 مورخه 1395/12/07بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 214.9 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 23.49 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد (انباري) به مساحت 23.25 مترمربع به دلیل عدم  -5
.رعایت ضوابط شیروانی.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 6.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  18.48 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1396)
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار کارشناسی از ملک خود می باشد

**********
.جهت تکمیل فرم تحلیل نیاز به ارائه گزارشات آزمایش بتن توسط متقاضی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی (به دلیل حجم کم تخلف در سطح طبقات اول الی سوم)، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 150477600(یکصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  

هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 89.57  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/05 2/96/11193 بدوي خمیران -
زاهدان 
-کوچه 
 کوزه گران

-

2-3-10185-14-1-0-0 25
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 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، به مبلغ 91,022,400
(نود و  یک میلیون و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.09  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 52 مورخ 1395/08/04 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 18 واحد مسکونی به مساحت کلی 2092.44 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:61.29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.40 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.40 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11.40 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 27.09 مترمربع(از این مقدار به مساحت 15.69  -4
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

الزم به ذکر است دو عدد پاسیو در حدود شمالی و جنوبی به مساحت تقریبی مجموعاً   -5
.12 مترمربع در هر طبقه در طبقات اول تا پنجم اجرا نشده است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 55.37 مترمربع

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -7
.تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت نمی گردد

.کسري پارکینگ ندارد -8
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.65 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 64.65 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
سال تخلف 1396

//.درخواست عدم خالف دارد
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/05 2/96/11195 بدوي -
رودبارتان-
-روبروي ك 
الله -جنب 
ساختمان 
علیرضا

2-3-10013-40-1-0-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 184 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 
870/85 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 کاهش بنا در همکف از بناي اصلی به مساحت 12/32 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1/94 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1/94 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 8/18 مترمربع -6

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا گردیده است -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 16/80 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2/77 مترمربع -9

داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی از بابت عدم تامین پارکینگ جهت واحدهاي  -10
مسکونی

همچنین با توجه به دستور معاونت محترم منطقه درخصوص کسري پارکینگ از بابت عدم  
تامین پارکینگ حاشیه اي(پارکینگ شماره 1) نیز مشمول عوارض درآمدي می گردد. 

(مجموعا یک باب کسري پارکینگ و یک باب عوارض کسري پارکینگ)
.مشمول تبصره 7 نمی گردد 
.فعال کسري پارکینگ ندارد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 7/76 مترمربع و 16/80 مترمربع بناي مازاد بر تراکم تبدیل راه 
پله و آسانسور به بناي مفید و یک باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/95/10464 مورخه 1395/12/14 و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/96/10773 
مورخه 1396/04/20 و همچنین راي به شماره 2/96/11195 مورخ 1396/09/05 مبنی بر 

 .جریمه می باشد
همچنین از بابت احداث بارانداز جداساز به مساحت 59/35 مترمربع در همکف، بناي مازاد 
بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 48/49 مترمربع و چهار باب کسري 
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پارکینگ تجاري و دو باب کسري پارکینگ مسکونی و 28/30 مترمربع تخطی از تبصره 7 در 
آرا کمیسیون ماده صد مزبور، راي مبنی بر تخریب(اعاده به وضع سابق) بارانداز و واحدهاي 
تجاري و منتفی گردیدن کسري پارکینگ و تخطی از تبصره 7 داشته که داراي صورتجلسه 

.ضمیمه پرونده در مورخه 1396/05/25مبنی بر اجراي حکم تخریب می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت  2/77 مترمربع از بابت تبدیل راهرو به انباري 
.زیرشیروانی به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67/17 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 62/33 درصد می باشد.(به میزان 4/84 درصد کمتر از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، به مبلغ 249,900,000
(دویست و  چهل و  نه میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.5  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/05 2/96/11197 بدوي صومعه 
بیجار-مطه
ري-کوچه 
تمدن

2-3-10232-4-1-0-0 260

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، در خصوص توسعه بناي 
مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  223003200(دویست و 
 بیست و  سه میلیون و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 66.37  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 181,204,800(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  
دویست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.86  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 21 مورخ 1395/06/10 بصورت 4 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 973 متر مربع 
صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نلزك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 91/66 

:متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 9/26 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 13/3 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 13/3 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 13/3 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 42/5 متر مربع(عدم رعایت دو متر عقب ساز)-5
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/2 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی در همکف و طبقات به  -7
 مساحت 16/08 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در بام به مساحت 1/13 متر -8
 مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 50/41 متر مربع در همکف و به 
مساحت  57/45  متر مربع در طبقات (مجموعا به مساحت 107/86متر مربع) بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********
کسري پارکینگ ندشته ولی شایان ذکر است که پارکینگهاي شماره هاي 1-7-8-10 در 

 .زمان پایانکار بصورت تست عملی قابل بررسی مجدد میباشد
.مشمول نما و منظر شهري میگردد که نما بصورت سنگ انجام شده است

*********************************************************
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*******************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11197 مورخ 

1396/09/05 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11354 مورخ 1396/10/30 بوده که 
 .بپیوست میباشد

.بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست.مراتب جهت 

استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي طبقات، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,957,600(بیست و  یک میلیون و  نهصد 
و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 13.07  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/27 2/96/11199 بدوي امام 
خمینی-کو
چه آذربانی

2-2-20122-133-1-0-0 261
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 188 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 734/19
 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7/09 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 1/38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/89 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0/89 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0/89 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/56 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 2/48 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 6/13 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیر شیروانی به انباري  -8

اختصاصی به مساحت 3/31 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا  گردیده است -9

 .با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -10
زیربناي تخلف صورت گرفته ( 7/09 مترمربع ) از 5% زیربناي کل ساختمان ( 36/71 

.مترمربع ) کمتر می باشد لذا مشمول تبصره 7 نمی گردد
.رعایت ارتفاع پیلوت می گردد

از بابت اضافه بناي مسکونی به مساحت 6/97 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل راه 
پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 6/10 مترمربع و همچنین تبدیل پیلوت به 
تجاري به مساحت 32/50 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/11199 مورخه 1396/08/27 مبنی بر جریمه اضافه بناي مسکونی و تخریب بناي 

تجاري می باشد. در وضع موجود بناي تجاري تخریب گردیده لیکن صورتجلسه تخریب تهیه 
.نگردیده است

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز در زیرشیروانی به مساحت 0/12 مترمربع -1

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مفید مسکونی به  -2
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مساحت 0/03 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیر شیروانی به انباري  -3

اختصاصی به صورت همزمانساز به مساحت 3/31 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66/20 درصد می باشد.(به میزان 0/6 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
همچنین داراي نامه میراث به شماره 942/131/5021 مورخ 1394/07/13مبنی بر رعایت 
ارتفاع ساختمان تا زیر دامنه طبقه سوم 12متر تمام و در صورت احداث طبقه چهارم به 

.صورت 2متر عقب ساز از معبر اصلی تعیین می گردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
*****************************

داراي نامه شماره 972/131/6419 مورخ 1397/08/05 اداره کل میراث فرهنگی مبنی بر 
رعایت ضوابط اعالم شده در زمان ساخت بوده و از نظر اداره کل مربوطه خالفی صورت 

.نپذیرفته است
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 1,456,459,200(یک میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  شش میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 288.98  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 2/96/11200 تجدید 
نظر

نقره -
دشت--می
خک97-96

2-2-10198-33-1-0-0 26
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و با توجه به 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم 
اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 152,896,800(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد 

و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 91.01  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 69 مورخه 1394/08/19 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 625/62 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 288/98 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 52/70 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 52/70 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 52/70 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 52/70 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 52/70 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و با توجه به احداث انباري زیرشیروانی به مساحت  -6

25/48 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 91/01 مترمربع (مساحت 
0/94 مترمربع در همکف، مساحت 90/07 مترمربع در طبقات)، به عنوان تخلف ساختمانی 

.(تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
فعال کسري پارکینگ ندارد. قابل ذکر است پارکینگ شماره 4 در زمان پایانکار مجددا قابل 

.بررسی می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه 

.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 86/30 درصد می باشد.(به میزان 26/30 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

26
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ابوالقاسم شاملی احمدگورابی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی احداث آسانسور بمساحت 9.96 متر مربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 50198400(پنجاه میلیون و  یکصد و  نود و  هشت هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 9.96  1.5
 

3360000  , 1395 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1396/09/21 2/96/11201 بدوي سردار -
جنگل-سام
-کوچه 
سرچشمه

2-2-10203-44-1-1-0 26
3

توضیحات بازدید احتراما به استضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
دستگاه آپارتمان میباشد(طبق سند ارائه داده شده از طرف متقاضی)
.از بابت آپارتمان داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد

در بازدید بعمل امده در فسمت حیاط بدون دریافت مجوز از شهرداري آسانسوري به 
مساحت تقریبی 2/49 متر مرع از همکف تا طبقات اجرا شده است(قدمتآسانسور حدود 1 

سال)
ساختمان بصورت 3 طبقه برر وي پیلوت بوده و با توجه به این موضع داراي اضافه بنا از بابت 
احداث آسانسور در هر طبقه به مساحت 2/49 متر مربع  و مجوعا به مساحت 9/96 متر مربع 

 .میباشد
با توجه به آسانسور احداث شده در قسمت جنوبی ساختمانرعایت عرض 2 متر حیاط خلوت 

 .نمیشود و فاصله ان از دیوار  0/60 متر میباشد
*********************************************************
*********************************************************

*****************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11201 مورخ 1396/09/21

 . بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه،  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  471250(چهارصد و  

هفتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 36.25  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 2/96/11202 بدوي ضیابري-کو
چه ماسالی 
یک

2-2-10043-13-1-0-0 26
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,641,900(یک میلیون و  ششصد و  چهل و  

یک هزار و  نهصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25.26  0.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکبابخانه اوقافی به شماره 1248/31 برابر فروشنامه 
.عادي مورخه 1391/11/08 (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

داراي یک باب اعیان به مساحت 61/51 مترمربع با مصالح بنایی بوده که از بابت آن 
مستنداتی رویت نگردید. سال وقوع تخلف 1375 بوده و با توجه به قدمت مشمول کسري 

.پارکینگ نمی گردد
 .به مساحت 36/25 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 25/26 مترمربع خارج تراکم می باشد

به استناد خط پروژه شماره 485 خانه مزبور داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 1/75 
.مترمربع ( 1.00 مترمربع از اعیان و 0/75 مترمربع از عرصه) می باشد

حالیه برابر نامه ارائه شده از اداره اوقاف عرصه خانه مذکور قطعه زمینی به مساحت 72/50 
مترمربع تحت پالك ثبتی شماره 1248/31 به مساحت 252/35 مترمربع می باشد که 

.متقاضی درخواست تفکیک عرصه مذکور ( 72/50 مترمربع) را دارد
از بات پالك 1248/31 صرفا سند قطعی غیرمنقول به شماره 113504 مورخه 1375/07/24 
که زمین مذکور به صورت ششدانگ اعیان به شماره 1248/31 (فاقد مساحت و حدود اربعه) 
می باشد. همچنین بنا به اظهار متقاضی امکان تعرفه کامل پالك توسط متقاضی میسر نبوده 

.لذا گزارش مزبور صرفا درخصوص خانه مذکور تدوین شده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

26
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي نبی اله تاجانی مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه سایبان در حیاط به متراژ 10 مترمربع؛ با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را  دارد فلذا 
بلحاظ  عدم احراز  ضرورت قلع مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 14400000(چهارده میلیون 

و  چهارصد هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 10  1.5
 

960000  , 1395 احداث سایه بان بدون مجوز 1396/09/07 2/96/11203 بدوي -
دباغیان-مح
مدنژاد-عض
دي روبروي 
هتل 
پردیس

2-3-10090-6-1-0-0 26
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره  ش ر -137983-96/7/13 طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک بر 
روي پالك فوق برابر سند مالکیت ارائه شده بشماره ثبتی 2838/663 بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  و محوطه بمساحت 142/10 متر مربع برابر مدارك موجود  و منضمه از بابت 
اعیان  بسطح 71/60 متر مربع و انباري بسطح 7/10 متر مربع و سایبان بسطح 23 متر مربع  
داراي بالمانع بشماره 3/33/27688-88/6/16 میباشد حالیه مالک بر خالف مجوز  مبادرت 
به تعمیرات جزئی شامل نصب دو درب ماشین روي کنترلی و کف سازي و کاشیکاري  و رنگ 

: آمیزي  و توسعه سایبان اقدام نموده است موارد تخلف به شرح زیر است
 توسعه  سایبا ن بسطح 10 متر مربع -1
.سال محاسبه تخلف 1395 میباشد

.برابر خط پروژه شماره 783 با توجه به کوچه 10 متري فاقد عقب نشینی میباشد

 
  

26
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 218,618,400(دویست و  هجده میلیون و  ششصد و  

هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 130.13  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 2/96/11205 بدوي سبزه 
میدان-بن 
بست آمون

2-2-10050-116-1-0-0 26
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی (به دلیل عدم رعایت 

عقب سازي در طبقه سوم و چهارم) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 661,651,200
(ششصد و  شصت و  یک میلیون و  ششصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 98.46  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري، با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی (اضافه بناي طبقات همکف الی دوم و اضافه بناي ناشی 
از کاهش فضاي راه پله ) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 62995200(شصت و  دو 

میلیون و  نهصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 21.97  1
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 160 مورخه 1394/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 12 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1861 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 104.16 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.26 مترمربع از این مقدار به مساحت 31.36  -4
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 65.2 مترمربع از این مقدار به مساحت 63.3  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.45 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 11.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)
افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 4.51  -8

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11

.است نما اجرا گردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 130.13 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1395)

از بابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/96/11205 مورخه 1396/09/08 کمیسیون 
.ماده صد بوده و پس از آن خالف جدیدي مشاهده نگردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنا بصورت سرویس بهداشتی  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 583,200(پانصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.28  1.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 2/96/11209 بدوي بلوار 
بهشتی-روب
روي 
فروشگاه 
تعاونی 
توشیبا-جن
ب مصالح 
فروشی

2-3-10085-104-1-0-0 26
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 156787-96/8/8 طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري  
از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري به 
استناد پروانه ساختمانی بشماره 515-79/12/1 و گواهی پایانکار بشماره 82/10/7-38657 
برابر  صورتمجلس تفکیکی   بصورت آپارتمان 3 طبقه روي پیلوت شامل همکف انباري 
اختصاصی و پارکینگ اختصاصی  و طبقات اول الی سوم هرکدام دو واحد مسکونی جمعا 6 

. واحد مسکونی  میباشد
الزم بذکر است مالک ساختمان صدرالذکر قبال از بابت تبدیل  پیلوت به  4 باب مغازه 

بمساحتهاي 14/25و 17 و14/25 و 18/20 متر مربع    و تعداد 6 باب انباري کال بسطح 11/80  
متر مربع و 4 باب کسري پارکینگ داراي راي قطعی کمیسیون تجدیدنظر بشماره 
10882-82/8/22  بوده الزم بذکر است در مفاد راي  صادره  از بابت دو باب مغازه  
بمساحتهاي 14/25 و17 متر مربع  و 6باب انباري  جریمه و در خصوص و 4 واحد کسري 
پارکینگ مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  اقدام نموده و در خصوص دوباب 
مغازه  دیگر بمساحتهاي 14/25 و 18/20 متر مربع راي اعاده به وضع سابق بنا محکوم گردید 
برابر سوابق اجراي حکم نمود.حالیه با توجه به شکوائیه احدي از مالکین واحد هاي آپارتمان 
صدرالذکر و بازدید از داخل ملک  یکی از مالکین ( سازنده مکان فوق ) بدون رضایت از 
مالکین مشاع و عدم توجه به ضوابط شهرسازي مبادرت به تخلفات زیر اقدام نموده موارد 

: تخلف به شرح زیر میباشد
تبدیل  پارکینگ اختصاصی مربوط  قطعه 13 تفکیکی بسطح 23/66 متر مربع  به مغازه با  -1
فعالیت تجاري  بیمه پارسیان  داراي تابلوي تبلیغاتی غیر استاندارد  بسطح 6 متر مربع  با 

ارتفاع 2 متر
تبدیل پارکینگ اختصاصی مربوط به قطعه 14 تفکیکی بسطح 17/32 متر مربع به مغازه  -2
با فعالیت شغلی قهوه خانه سنتی با نام تجاري  چاي خانه گردو داراي تابلوي غیر استاندارد 

بسطح 6 متر مربع با ارتفاع 2 متر
 به جهت تبدیل داراي 2باب کسري پارکینگ تجاري -3

  احداث  سرویس بهداشتی در انتهاي حیاط مشاعی بسطح 1/28 متر مربع -4
در حد شمال در قسمت حیاط مشاعی دیوار جداکننده بین پالك مذکور و پالك مجاور  -5

 میباشد با نصب در ب نفرو آهنی  راه عبور اقدام نموده است
. سال محاسبه تخلف 1383 میباشد

الزم بذکر است  از بابت تخلفات صورت گرفته آیتم 1و2 قبال داراي راي کمیسیون مبنی بر 
اعاده به وضع سابق  بنا داشته مالک  عدم توجه به قوانین شهرداري و شهرسازي  و عدم 

 . توجه به راي کمیسیون محترم ماده صد مجددا اقدام به تجاري نموده است

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به عدم همکاري مالک  تمامی ابعاد اعالم شده  در جدول کاربریها به به استناد 
صورتمجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی می باشد و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه اسناد 
.مالکیت و نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی قابل بررسی خواهد بود

 

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی درخصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ 32984000(سی و  دو 
میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.32  2
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/08 2/96/11210 بدوي نقره -
دشت--نب
ش کوچه 
فلکی

2-2-10205-1-1-0-0 26
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به  شماره 45  مورخ 
1394/07/01 به صورت یک طبقه مشتمل بر یک واحد تجاري و  به مساحت کلی 45/82 

.مترمربع صادر گردیده است
.حالیه در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري و اجراي تاسیسات می باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی داراي اضافه 
.بنا به مساحت 2/24 مترمربع می باشد

همچنین با توجه به افزایش طول ضلع باقیمانده در حد شمالی و همچنین عدم رعایت پخ 
عرض دو گذر و با توجه به تهیه خط پروژه به شماره 1125 داراي عقب نشینی به مساحت 

.تقریبی 3/08 مترمربع از اعیان می باشد
قابل ذکر است اضافه بنا اعالم شده خارج از حدود باقیمانده پروانه صادره و جزء مساحت 

.عقب نشینی فوق الذکر می باشد

.سال وقوع تخلف 1395 می باشد
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در زمان صدور پروانه پرداخت گردیده است 

(نیاز به گواهی واحد محترم درآمد)
طبق بند 3 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/9/10؛ نظر به قرار گرفتن 49/7مترمربع 
از کل پالك در مسیر عقب نشینی و با توجه به پاسخ بالمانع ادارات آب و برق و گاز و 

مخابرات با تغییر کاربري از مسکونی به تجاري ؛با رعایت عقب سازي از  سمت معبر 16متري 
تا منتهی الیه پخ در حد غربی ملک با احداث یک واحد تجاري با ارتفاع 3/4 متر بدون بالکن 
مغازه و در حد یک طبقه با سطح اشغال بنا در باقیمانده زمین با رعایت سایر ضوابط و 

مقررات طرح مصوب موافقت گردید. الزم به ذکر است ایجاد دسترسی مغازه از سمت معبر 8
. متري ممنوع می باشد

.با توجه به رعایت تراکم در زمان صدور پروانه ساختمانی مشمول تبصره 7 نمی گردد
.حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري جهت انشعاب آب به طول 5 متر آسفالت را دارد

26
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 28,106,400(بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  شش هزار و  

چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد..

جریمه 16.73  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 2/96/11211 تجدید 
نظر

145.90 2-1-10042-28-1-0-0 26
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  400,881,600(چهارصد میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  

ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 79.54  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 2/96/11211 تجدید 
نظر

145.90 2-1-10042-28-1-0-0 26
9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 44 مورخ 1396/02/31 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 379.02 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:79.54 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.32 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.67 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.67 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.67 مترمربع -4

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 27.21 مترمربع -5
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت  -6

مجموعا 16.73 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 70.21 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد

درخصوص موضوع تخلف ساختمانی بشرح گزارش شهرداري بشماره 
2/33/273149-96/4/28 ، نظر به اینکه حسب نامه شماره 96/8/30-172944 
شهرداري منطقه دو ، نامبرده از حیث احداث بنا مرتکب تخلفی نگردیده و گزارش 
قبلی شهرداري علی الظاهر مبنی بر اشتباه بوده لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف 

ساختمانی ، به رد آن اظهارنظر می گردد

سایر 157.42  0
 

3100000  , 1392 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1396/09/05 2/96/11222 بدوي نقره -
دشت--بن 
اول

2-2-10205-115-1-1-0 270

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی بر روي پالك فوق 
با توجه به سوابق موجود در شهرداري مکان  صدرالذکر بصورت عرصه و اعیان آپارتمان 
مسکونی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزي شده از صفر فرعی از اصلی مذکور به مساحت 
52.68 متر مربع واقع در نیم طبقه فوقانی به انضمام پارکینگ قطعه 2 تفکیکی به مساحت 
26.17 متر مربع واقع درطبقه همکف به انضمام پارکینگ قطعه  1تفکیکی به مساحت 25.6
متر مربع واقع در طبقه همکف  به انضمام انباري  قطعه 3 تفکیکی  به مساحت 2.97 متر 
مربع   داراي  پرونده درآمدي بشماره 879 میباشد با توجه به عدم همکاري مالک و عدم 
توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري    بدون مجوز از مکان فوق   بصورت کارگاه 
شیرنی پزي استفاده میگردد  و همچنین  مبادرت به تعمیرات داخلی از قبیل کف سازي و 
کاشیکاري  اقدام نموده است . در خصوص بالمانع نیاز به ارائه مدارك از سوي مالک میباشد 

: موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل پارکینگ قطعه 2 و قطعه یک و انباري قطعه و مسکونی قطعه 5 تفکیکی بسطح  -1

 107/42 متر مربع  به تجاري با فعالیت شغلی کارگاه شیرینی پزي
 به جهت تبدیل داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري -2

.سال تخلف 1392 میباشد
در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد 

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

270

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 24/18 
متر مربع با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 664,950(ششصد 
و  شصت و  چهار هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در هنگام 

نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد .

جریمه 24.18  0.5
 

55000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 2/96/11231 بدوي ولیعصر- -
کوچه 
نعمتی

2-3-10075-85-1-0-0 271

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته و 
حسب  نظریه کارشناس رسمی طی شماره 11-الف-96 مورخ 1396/08/20 استحکام 
بناي موضوع گزارش مورد تایید قرار گرفته ، مستنداً به تبصرهاي 4 ماده صد قانون 
شهرداریها  در خصوص بناي مسکونی در حد تراکم با ضریب یک دهم ارزش معامالتی 
 ساختمان بر مبناي سال وقوع تخلف بمبلغ  275385(دویست و  هفتاد و  پنج هزار و 
 سیصد و  هشتاد و  پنج)  ریال جریمه صادر و اعالم میگردد . ضمنا در هنگام نوسازي 

رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد .

جریمه 50.07  0.1
 

55000  , 1356 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/07 2/96/11231 بدوي ولیعصر- -
کوچه 
نعمتی

2-3-10075-85-1-0-0 271

توضیحات بازدید مکان ارائه شده ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت 100.25 متر مربع برابر سند 
مالکیت ،  که در وضع موجود داراي اعیانات فاقد مجوز به مساحت تقریبی 74.25 متر مربع 
بوده که از این مقدار به مساحت 50.07 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 24.18 متر مربع 

. خارج تراکم هست و سال وقوع بر اساس تاریخ نصب کنتور برق 1356 است
 . با توجه به سال وقوع تخلف کسري پارکینگ ندارد

مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
. است

. جهت تکمیل گزارش نیاز به تهیه خط پروژه است
________________________

به استناد خط پروژه شماره 2291 به مساحت 28.60 متر مربع  ( به مساحت تقریبی 24.75 
متر مربع از اعیان و به مساحت تقریبی 3.85 متر مربع از عرصه ) در مسیر تعریض کوچه 

. هاي 8 و 6 متري قرار دارد
در خصوص اعتراض آقاي سیدابراهیم داننده و شرکاء نسبت به راي شماره  

2.96.10629 مورخ 96.8.6  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 118.37 مترمربع به مبلغ  596,584,800(پانصد و  نود و  شش 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 118.37  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 2/96/11232 تجدید 
نظر

تختی - -
توانبخشی

--

2-1-10030-15-1-0-0 27
2

 در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي اعتراض موجهی بعمل نیامده , عیناً تایید و استوار 
می گردد.

جریمه 12.5  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی (المثنی) شماره 46 مورخه 1393/03/13 بصورت 
3 طبقه روي پیلوت به انضمام مسکونی واقع در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به 

.مساحت کلی 613.12 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 111.38 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.38 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 26.11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -5
اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد بصورت احداث انباري زیر شیروانی به مساحت  -6

.59.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 12.5  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.4 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 4 واحد مسکونی -9

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد -10
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -11

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -12
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -13

از بابت اضافه بنا به مساحت 45.79 مترمربع، یک طبقه مازاد به مساحت 72.58 مترمربع و 
بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 12.5 مترمربع داراي 
راي بدوي شماره 2/96/10629 مورخه 1396/08/06 و راي تجدید نظر شماره 2/96/11232 
مورخه 1396/09/11 کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 

:باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.26 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -2

.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 13.03 مترمربع.(به نسبت راي سال 1396) -3
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -4
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.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.4 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)
(الزم به توضیح است راه دسترسی به قسمت شمالی زیرشیروانی مسدود بوده و سابقا در 

 .این قسمت انبار موجود بود)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه 
اصداري(به دلیل حجم کم تخلفات)، به مبلغ  22629600(بیست و  دو میلیون و  

ششصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.47  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 2/96/11233 بدوي 15  
خرداد--بنف

شه  3

2-3-10084-54-1-0-0 27
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 200 مورخ 1394/12/27 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 9 واحد مسکونی به مساحت کلی 1355.44 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 1.19 

:مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.19 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.09 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.09 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.09 مترمربع -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.09 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 15.36 مترمربع -6
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.58 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 12.28 مترمربع

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -9
.تبصره 7 نمی گردد

کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است انباري هاي شماره( 8 و 9 )فاقد 0.50 متر  -10
راهروي دسترسی بوده که در این مورد انباري شماره (8)به همراه پارکینگ شماره (1

)وهمچنین  انباري شماره (9)به همراه پارکینگ شماره (2)در صورت تعلق به یک واحد مورد 
گواهی می باشد.همچنین با توجه به عدم کفسازي و نازك کاري ستون ها امکان اندازه گیري 
فاصله مجاز بین ستون ها و اظهارنظرنهایی در خصوص کسري پارکینگ احتمالی در زمان 

پایان کار مقدور خواهد بود.)
الزم به ذکر است طول 60 درصد پالك فوق به میزان تقریبی 0.6 متر جلوتر از ساختمان  -11
مجاور غربی بوده و در نقشه هاي زمان پروانه نیز در حد جنوب غربی اعیان،  پخ 45 درجه 
جانمایی شده بود که در وضع موجود مطابق نقشه هاي پیوست ،پخ 45 درجه مذکور اجرا 

.نشده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 64.47 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد
.با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد
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از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 2/96/11233 مورخ 1396/09/08 
.بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
 // .درخواست عدم خالف دارد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 
چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,317,153,600(یک میلیارد و  سیصد و  
هفده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 130.67  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1396/09/08 2/96/11234 بدوي بلوار -
امام-بلوار 
منظریه-بن 
بست کیوان

2-3-10063-139-1-0-0 27
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 102,916,800(یکصد و  دو میلیون و  نهصد و  شانزده 

هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 61.26  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه، تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري محل 

هیچگونه تامل و تردید نیست و  ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ض به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی معامالتی (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح طبقات همکف الی 
سوم) ، به مبلغ  1446480000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  

چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 172.2  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 8 مورخ 1396/02/09 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 398.21 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله سفت کاري(آجرچینی) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:294.82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 41.01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.01 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.01 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد  به مساحت 130.67 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.11 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 1.08 مترمربع

.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -8
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و اتاقک آسانسور به انباري در  -9

زیرشیروانی به مساحت مجموعاً 6.97 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت بازگشت  5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 7.50  -10

مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 53.76  -11

.مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 87.11 درصد می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه 
تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی معامالتی (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح 

طبقات همکف الی سوم) ، به مبلغ  3262644000(سه میلیارد و  دویست و  شصت و  
دو میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 353.1  2.75
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/09/08 2/96/11235 تجدید 
نظر

-
منظریه-کو
چه 

پوپلین-گل
ستان

2-3-10062-37-1-0-0 27
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه 
اصداري، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی (به دلیل عدم رعایت عقب سازي در 
طبقه چهارم) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,167,768,000(یک میلیارد و  یکصد و 
 شصت و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 115.85  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 37.12  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 163,161,600(یکصد و  شصت و  

سه میلیون و  یکصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 97.12  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 118 مورخه 1394/12/09 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.832.93 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 437.03 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 69.25 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 69.25 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 69.25 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 69.25 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 115.85مترمربع (که از این مقدار به مساحت 46.6  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمالی می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1396.
اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 44.18 مترمربع که از این مقدار به  -6
.مساحت 40.19 مترمربع بصورت احداث انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 31.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 37.12 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 6 واحد به  7 واحد.(سال وقوع تخلف 1396)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ملک فوق بصورت بر ساز احداث گردیده و با توجه به اینکه داراي بر باالي 16 متر است  -12
مجاز به نصب 3 درب 3 متریست ولی در وضع موجود داراي 4 درب است لذا با توجه به 
.اینکه در زمان صدر پروانه، پارك حاشیه اي نداشته، منع قانونی در این خصوص ندارد

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -13
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 97.12 مترمربع، به عنوان تخلف 

27
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.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1396)
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/96/11067 مورخه 1396/08/06 و راي 
.تجدید نظر شماره 2/96/11235 مورخه 1396/09/08 کمیسیون ماده صد بوده و خالف ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 641,088,000(ششصد و  چهل و  یک میلیون و  هشتاد و  هشت 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 127.2  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 2/96/11237 تجدید 
نظر

-
حافظ--جع
فري

2-2-20094-252-1-0-0 27
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و با توجه به 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم 
اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 43,360,800(چهل و  سه میلیون و  سیصد و  شصت 

هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 25.81  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 164 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 
طبقه بر روي پیلوت  زیر شیروانی صورت راه پله آسانسور  و انباري در 4 واحد مسکونی به 

.مساحت کلی 877/44 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري  
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 124/9 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 22/1 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 22/1 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 22/1متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 22/1 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 36/5 متر مربع-5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3/31 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به مساحت 2/3 متر مربع -7
 در همکف و طبقات

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 25/81 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 .سطح اشغال در زمان پروانه 60% بوده که با توجه به مساحت وضع موجود 67/98% میباشد

سال وقوع تخلف 1395
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/51 متر -9

 مربع
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*****************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول قانون نما و منظرشهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما هنوز اجرا 
.نشده است
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از بابت تخلفات فئق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11050 مورخ 
1396/08/12 و راي کمیسیون تجدید نطر به شماره 2/96/11237 مورخ 1396/09/11 بوده که 

 .بپیوست میباشد
:حالیه با توجه به راي صادره داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/51 متر -1
 مربع

.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

در خصوص اعتراض آقاي احمد ریز نسبت به راي بدوي شماره 2.95.9778 مورخ 
95.8.22 در خصوص اعیان مسکونی به متراژ 82.79 مترمربع با عنایت به قدمت بناي 
احداثی ( سال 1347 ) و با توجه به دستورالعمل 8616.1.3.34 مورخ 71.4.28 وزارت 

کشور ضمن نقض راي بدوي , موضوع قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

سایر 82.79  0
 

55000  , 1347 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/04 2/96/11245 تجدید 
نظر

-
تختی-سرخ
بنده-زاهره

2-1-10241-6-1-0-0 27
7

توضیحات بازدید احتراما برابر نامه شماره ش ر 215862-95/10/22 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه مالک بر روي پالك فوق وضع موجود  یکباب ساختمان مسکونی  ویالئی قدیمی و 
دوباب مغازه که بصورت نسقی میباشد برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  
توسط مهندس نقشه بردار  آقاي  رضا پیله ور  عضو سازمان نظام مهندسی  بشماره اشتغال 
11/600/041 عرصه بسطح 161/01 متر مربع اعیان مسکونی بسطح 82/79 متر مربع دوباب 
مغازه  باب اول بسطح 10/06 متر مربع باب دوم بسطح 15/50 متر مربع ترسیم و مساحی 

 گردید موارد تخلف به شرح زیر است
بناي داخل تراکم آن بسطح 80.50 متر مربع بناي خارج از تراکم آن بسطح 2.29 مترمربع  -1
( سال محاسبه تخلف با توجه به فیش برق منضمه قدمت ملک سال 1347 میباشد )

 احداث یکباب مغازه بسطح 10.06 متر مربع -2
 احداث یکباب مغازه بسطح 15.50 متر مربع -3

 به جهت احداث برابر ضوابط داراي 2باب کسري پارکینگ تجاري 
.سال محاسبه تخلف  1394 میباشد

.برابر خط پروژه شماره 714 بسطح تقریبی 11/50 متر مربع  در تعریض خیابان قرار دارد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52,500,000

(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/08 2/96/11250 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-امل
شی

2-2-20120-189-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  

12,826,800(دوازده میلیون و  هشتصد و  بیست و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد و در خصوص عقب نشینی مقرر می گردد شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات قانونی به هنگام اجراي طرح اقدام نماید. 

جریمه 61.08  0.1
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 2/96/11250 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-امل
شی

2-2-20120-189-1-0-0 27
8

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره ش ر -137298-96/7/12 کمیسیون محترم ماده صد طی بازدید 
بعمل آمده بهمراه مالک  بر روي پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت 
بشماره ثبتی 1034/3 بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه (سند مالکیت  فاقد 
مساحت و طول اربعه ) میباشد  با توجه به سوابق موجود در پرونده درآمدي شهرداري   
بشماره 4682 از بابت عرصه بسطح 130 متر مربع اعیان قدیمی 2 طبقه  کال بسطح 180 متر 
مربع  بصورت کلنگی و مخروبه داراي بالمانع بشماره 2/22/13163-72/9/15  میباشد. حالیه 
مالک بدون مجوز کل ملک را تخریب نموده و مجددامبادرت به احداث بنا بصورت یکطبقه  با 
سازه بلوك سیمانی  اقدام نموده است برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس 
نقشه برداري آقاي مهندس مرتضی جمشید پور فاقد پروانه اشتغال  داراي کد نقشه برداري  
بشماره 12892 عضو سازمان نظام مهندسی  ساختمان گیالن  و همچنین نقشه هاي معماري  
توسط مهندس  عمران آقاي مهندس  آرمان محمدي  بشماره اشتغال 11/300/01668 عضو 
سازمان مهندسی ساختمان گیالن  مساحت عرصه بسطح  101/25 متر مربع و مساحت اعیان 

 بسطح 61/08 متر مربع تایید شده است.موارد تخلف به شرح زیر است
اعیان مسکونی بسطح 61/08 متر مربع ( با توجه به کاربري ملک در نوارتجاري با  -1

 مسکونی تراکم متوسط) کال داخل تراکم بوده
 به جهت احداث  برابر ضوابط داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی -2

 سال تخلف 1395 میباشد
به استناد خط پروژه شماره 456 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 11/56 مترمربع می 

.باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي حسینعلی رضایی گوراب 
پسی و شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث سایبان  به متراژ 4.83 

مترمربع؛ با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را  دارد فلذا بلحاظ  عدم احراز  ضرورت قلع مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
2318400(دو میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  چهارصد)  ریال محکوم و اعالم 

میدارد.

جریمه 4.83  0.5
 

960000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1396/09/18 2/96/11254 بدوي طالقانی-نقر
ه دشت-باغ 
گوهري

2-2-10202-20-1-0-0 27
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توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره  ش ر -137982-96/7/13 طی بازدید بعمل  بهمراه مالک از مکان 
فوق  و سوابق موجود  در شهرداري   به صورت مشاع مشترك ششدانگ عرصه و اعیان خانه 
قطعه 1 تفکیکی  عرصه به مساحت 170 مترمربع   داراي حقوق انتفاعی با حق آبچک دیوار 

 .حد غربی به مجاور و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد
ملک فوق بصورت خانه مسکونی دو طبقه (همکف و اول) بوده که همکف شامل پارکینگ و   
یک واحد مسکونی و طبقه اول نیز شامل یک واحد مسکونی می باشد. داراي پروانه، عدم 
خالف، پایانکار و بالمانع هاي مندرج در سیستم است  و همچنین داراي بالمانع بشماره 

. 2/33/261059-95/6/23 میباشد
حالیه مالک بر خالف مجوز مبادرت  به تعمیرات جزئی  در پارکینگ شامل کف سازي  

کاشیکاري و سرامیک و رنگ آمیزي  داخلی  و نصب درب کنترلی و همچنین احداث سایبان 
 در سمت حیاط خلوت جهت نگهداري پمپ آب و مخزن  بسطح4/83 متر مربع  اقدام نموده 

: است موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث سایبان بسطح 4/83متر مربع -1
 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

به استناد خط پروژه شماره 730 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 7.30 مترمربع از  
//.اعیان و به مساحت تقریبی 1.90 مترمربع از عرصه(مجموعاً 9.20 مترمربع) می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی سردار حاجتی مدارایی مالک اعیان: داود دلدار 
کردهادي ؛با توجه به سابقه بنا ( سال وقوع تخلف 1352 ) قابلیت طرح در کمیسیون 

را ندارد.

سایر 76.32  0
 

55000  , 1352 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11256 بدوي دباغیان-روب
روي مدرسه 
شهید 
منتظري-کو
چه راستی 
نهاد

2-3-10132-15-1-0-0 280

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب خانه 
.نسقی میباشد

.مساحت هاي اعالم شده به استناد نقشه برداراي ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد
از بابت اعیان هیچ گونه بالمانع از طرف متقاضی ارائه داده نشده است که با توجه  به وضع 
موجود به مساحت 54/50 مترمربع داخل تراکم و به مساحت21/82  متر مربع خارج تراکم 
میباشد.(خانه بصورت ویالئی با مصالح بنائئ و با توجه به فیش برق ارائه داده شده از طرف 

متقاضی سال وقوع تخلف 1352 ه-ش میباشد)
*********************************************************
*********************************************************

**
شایان ذکر است که با توجه به نسقی بودن ملک اظهار نظر در مورد عقب نشینی متعاقبا بعد 

 .از ارائه سند مالکیت از طرف متقاضی  اعالم میگردد
حالیه با توجه به نامه اداره راه و شهرسازي استان شهرستان رشت به شماره 96/1355/ص 
مورخ 1396/08/30 که بپیوست بوده در خصوص اینکه ملک  مورد نظر در داخل حریم شهر 

 .بوده با توجه به  بازدید بعمل امده ملک داخل محدوده شهري میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی سردار حاجتی مدارایی مالک اعیان: داود دلدار 
کردهادي ؛با توجه به سابقه بنا ( سال وقوع تخلف 1359 ) قابلیت طرح در کمیسیون 

را ندارد.

سایر 71.72  0
 

70000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11257 بدوي دباغیان-روب
روي 
دبستان 
شهید 
منتظري-کو
چه راستی 
نهاد

2-3-10132-13-1-0-0 281

توضیحات بازدید حتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب خانه 
.نسقی میباشد

.مساحت هاي اعالم شده به استناد نقشه برداراي ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد
از بابت اعیان هیچ گونه بالمانع از طرف متقاضی ارائه داده نشده است که با توجه  به وضع 
موجود به مساحت 58/82 مترمربع داخل تراکم و به مساحت12/9 متر مربع خارج تراکم 
میباشد.(خانه بصورت ویالئی با مصالح بنائئ و با توجه به فیش برق ارائه داده شده از طرف 

متقاضی سال وقوع تخلف 1359  ه-ش میباشد)
*********************************************************
*********************************************************

**
شایان ذکر است که با توجه به نسقی بودن ملک اظهار نظر در مورد عقب نشینی متعاقبا بعد 

 .از ارائه سند مالکیت از طرف متقاضی  اعالم میگردد
حالیه با توجه به نامه اداره راه و شهرسازي استان شهرستان رشت به شماره 96/1354/ص 
مورخ 1396/08/30 که بپیوست بوده در خصوص اینکه ملک  مورد نظر در داخل حریم شهر 

 .بوده با توجه به  بازدید بعمل امده ملک داخل محدوده شهري میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به اینکه در راي شماره 2/96/11038- 96/7/11 صادره از این کمیسیون بابت 
تخلف مربوط به اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه به متراژ 48.24 مترمربع 
مبلغ جریمه اشتباها در دادنامه مذکور صفر ریال قید شده ! لذا با اعالم اینکه مبلغ 

جریمه بابت تخلف فوق الذکر 324,172,800(سیصد و  بیست و  چهار میلیون و  یکصد 
و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال می باشد، دادنامه فوق الذکر اصالح می گردد.  

بدیهی است دادن رونوشت از حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 146.14  0
 2 
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/11 2/96/11262 اصالح
ي 
بدوي

چها رراه 
پورسینا-خی
ابان دکتر 
حشمت-جن
ب بانک 
تجارت

2-2-20112-138-1-0-0 28
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 124 مورخ 1394/12/16 بصورت 5  
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیر شیروانی بصورت راه پله آسانسور و انباري  در 9 واحد 
مسکونی به مساحت کلی 1343.13 متر مربع صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی 
در حد اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا 
:خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 48/24 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 48/2 متر مربع -1
تبدیل  پیلوت به تجاري به مساحت 47/9 متر مربع (تبدیل پیلوت به دو باب مغازه ) -2

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0/01 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-3
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/01 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-4

کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0/01 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-5
افزایش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 0/04 ئمتر مربع-6

کاهش بنا  درطبقه پنجم به مساحت 1/67 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-7
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 44/27 متر مربع(نسبت به پروانه صادره)-8

با توجه به جانمایی پارکینگها و احداث دو باب مغازه داراي دو باب کسري پارکینگ -9
 .تجاري میباشد

تعدا واحد هاي مسکونی در پروانه صادره 9 واحد بوده که وضع موجود 8 واحد مسکونی 
 .میباشد

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نماي ساختمان هنوز انجام نگرفته است
سال وقوع تخلف 1395

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
 .با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5% میباشد مشمول تبصره ماده هفت نمیگردد
داراي راي کمیسیون ماده 5  طبق بند 3 مورخ 1394/06/17 که با احداث بنا حداکثر 4 طبقه 
برروي یک باب مغازه حداگثر 25 متري موافقت حاصل گردید که مالک با توجه به درخواست 
در کمیسیون ماده 5 طبق صورت جلسه بند 1 مورخ 1394/07/29  تقاضاي انصراف از 

 .درخواست کمیسیون ماده 5 را نموده که با ابطال ان موافقت گردید
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

28
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*******************************************
 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 برابر بررسی به عمل آمده کل  تخلف تجاري در داخل عمق تجاري قرار دارد

با توجه به نامه شماره 175880مورخ 96/9/4شهرداري منطقه ، بدین وسیله ضمن 
حفظ مفاد راي به شماره 2/96/11183مورخ 96/8/20به مبلغ 237,216,000(دویست و  
سی و  هفت میلیون و  دویست و  شانزده هزار ) ریال بدلیل اشتباه سهوي صورت 
پذیرفته که بصورت تجدیدنظر صادر گردیده ، حالیه به بدوي اصالح می گردد .ارائه 

رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی می باشد.

جریمه 35.3  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 2/96/11263 اصالح
ي 
بدوي

-
تختی--بها
-رانه دو

2-1-10046-4-1-0-0 28
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  برابر شکوائیه شماره  235738-95/11/18 و 42215-96/3/6  و عطف به  گزارش 
شماره 2/33/284583-96/5/3 شهرداري  که بر روي پالك فوق  پروانه ساختمانی بشماره 
42 مورخه 1395/07/04 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 
واحد مسکونی و به مساحت کلی 1368.93 مترمربع صادر گردیده با توجه به گزارش غیابی 
از بابت اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه  در همکف و طبقات اول الی چهارم و زیر شیروانی 
بمساحت کلی 35/30 متر مربع داراي راي صادره بشماره 2/96/11183-96/8/20  مبنی بر 
جریمه میباشد حالیه با توجه به همکاري مالک و ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 35.92 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح 

:زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.06 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.06 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.06 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.06 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.36 مترمربع (که از این مقدار به مساحت  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی مشرف به کوچه 8 متري می باشد)

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.32 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 12.3 مترمربع
.افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 1.53 مترمربع -8

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

28
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي علیرضا دادفرما مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح تبدیل بناي مسکونی به تجاري در طبقه اول به متراژ 44.14 
متر مربع که منجربه 1 واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 25 مترمربع گردیده ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در پرونده ؛ 
در خصوص بناي تجاري به متراژ 44.14 متر مربع با توجه به تغییر کاربري غیر مجاز 
ونظر به اینکه نامبرده هیچگونه مدرکی دال بر احداث و استفاده تجاري قبل از تاریخ 
تصویب نقشه جامع شهر رشت و قبل از تصویب بند24 ماده55 قانون شهرداري 

مصوب(52/5/17) ونیز گواهی دال بر اخذ مجوز تجاري از شهرداري ارائه وابرازننموده 
مستندا به تبصره ذیل بند24ماده55 مصوب1334 قانون شهرداري ضمن اعاده وضع 
به حال سابق ، حکم به تعطیل محل تخلف حداکثر ظرف مدت10 روز صادرمیگردد. 
همچنین با توجه به مراتب فوق موضوع یکباب کسري پارکینگ منتفی می گردد.   

سایر 69.14  0
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/21 2/96/11266 بدوي صندوق 
عدالت-خیاب
ان کیهان

2-2-20099-9-1-0-0 28
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان و یک باب باالخانه به شماره 
.356 برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و طول حدود اربعه) می باشد
.نوع فعالیت خواربارفروشی وفاقد تابلوي تبلیغاتی می باشد

ازبابت احداث ساختمان یک طبقه روي همکف شامل همکف بصورت مغازه به مساحت 48 
مترمربع و طبقه اول مسکونی به مساحت 48 مترمربع (مجموعاً 96 مترمربع)داراي راي 
بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 6498 مورخ 1380/10/05 و تجدید نظر به شماره 8832 
مورخ 1380/12/13 بوده که طی آن از بابت رعایت عقب نشینی به اخذ تعهد ثبتی محکوم 
گردید و متعاقباً مالک از بابت رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي تعهد ثبتی به شماره 

.310086 مورخ 1380/06/20 را ارایه نمود
حالیه بدون مجوز شهرداري اقدام به انجام تعمیرات کلی شامل برچیدن دیوارهاي داخلی 
قسمت مسکونی در طبقه اول و همچنین راه پله بتنی موجود در همکف و تبدیل مسکونی به 
تجاري در طبقه اول به مساحت 44.14 مترمربع نموده و داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
کاهش بناي تجاري در همکف به مساحت 3.86 مترمربع(نسبت به راي) -1

کاهش بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 3.86 مترمربع(نسبت به راي) -2
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به مساحت 44.14 مترمربع(سال تخلف 1396) -3

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري -4
به استناد خط پروژه شماره 1926 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 11.40 

.مترمربع از مغازه در هر طبقه می باشد
//.طی درخواست پیوست تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارد
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد واالنژاد موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ توسعه بناء در زیرشیروانی 
جمعاً  بمساحت 119.68  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

603187200(ششصد و  سه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 119.68  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11267 بدوي بادي -
اله-ساغري
سازان-احت
شام

2-3-10204-4-1-0-0 28
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 93 مورخه 1394/10/20به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 338/60 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 119/68 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 :
اضافه بنا در همکف به مساحت 19/84 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27/77 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27/77 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27/77 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت توسعه انباري به مساحت 16/53 مترمربع -5
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

.کسري پارکینگ ندارد -7
الزم به ذکر است با توجه به نصب دو درب 4/50 متري در وضع موجود و حذف پارکینگ 
.حاشیه اي لذا یک باب از پارکینگ ها (شماره 4 موجود) مورد پذیرش نمی باشد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11267 مورخ 

1396/09/21 و راي کمیسیوتجدید نظر به شماره 2/96/11362 مورخ 1396/10/30 بوده که 
.بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشخص نشد
*********************************************************
*********************************************************

******************************************************
الزم به ذکر است که باتوجه به نصب دو درب 4/5 متري که موجب  به حذف پارك حاشیه اي 
زمان پروانه شده بوده با توجه به درخواست متقاضی که به شماره 90842 مورخ 1397/05/14
 ثبت در اتوماسیون این منطقه گردیده است متقاضی تقاضا دشاته تا با پرداخت عوارض آن 

 .پارکینگ شماره 4 مورد قبول واقع گردد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

28
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات معترض نسبت به راي معترض عنه به لحاظ 
تخصصی بودن موضوع و جهت جلوگیري از تضییع  حقوق احتمالی مالک جلب نظر 
کارشناس صورت گرفت که طی شماره 96/230 مورخ 1396/09/11 تعمیرات در بنا 
صورت گرفته و از حیث مساحت (زیرزمین ، طبقات همکف الی سوم تغییري ایجاد 

نشده و شامل اضافه بنایی نمی باشد لذا با توجه به شرح فوق مستندات موجود و عدم 
اضافه بنا ، موضوع را خارج از شمول تباصره ماده صد قانون شهرداریها تشخیص و 

قابل طرح در کمیسیون ندانسته است . 

سایر 9.42  0
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11271 بدوي بازار 
-راسته 
بلورفروشان

2-1-10081-10-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ عرصه و اعیان 
.مغازه به مساحت 14.62 مترمربع (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده مغازه فوق الذکر بصورت سه طبقه روي همکف و زیر زمین با مساحت 
هاي مندرج در جدول کاربري ها و داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1*7.3 متر و به مساحت کلی 
7 مترمربع بوده که طبقه زیر زمین بصورت انبار تجاري و طبقه همکف، اول، دوم و سوم 

.بصورت چینی فروشی مورد استفاده می باشند
الزم به ذکر است راه دسترسی به زیرزمین از طریق راه پله موجود در معبر با درپوش آهنی 

.(به مساحت 2.10 مترمربع) میسر می باشد
از بابت تمامی موارد فوق داراي بدوي شماره 3/92/3540 مورخه 1392/09/19 کمیسیون 
ماده صد و متعاقب آن بالمانع شماره 2/33/201114 مورخه 1394/04/03بوده و حالیه داراي 

:خالف به شرح زیر می باشد
احداث باالبر در فضاي مغازه به مساحت کلی 7.32 مترمربع (طبقه همکف،اول، دوم و  -1

.سوم هر کدام 1.83 مترمربع).(سال وقوع تخلف 1395)
جابه جایی راه پله دسترسی به زیر زمین با همان مساحت سابق به طول 0.7 متر.(این راه  -2
پله در شارع عام بوده ولی در راي کمیسیون فوق الذکر به این راه پله اشاره شده و در این 
خصوص داراي سابقه (مبنی بر جریمه) می باشد).(جهت شفافیت موضوع اشاره می گردد که 
این راه پله از قبل موجود بوده و از بابت آن نیز داراي راي کمیسیون ماده صد است و حالیه 
متقاضی با همان مساحت اقدام به جابه جایی آن به طول 0.7 متر نموده است).(ضمنا 

.مساحت پله مذکور 2.1 مترمربع می باشد).(سال وقوع تخلف 1395)
همچنین ملک مذکور در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 

.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقرارت فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.حالیه متقاضی درخواست دریافت پروانه و پایانکار همزمان دارد

                                                     .مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

28
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 2
 ماده صد شهرداري  با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  و تغییرجانمایی راي به جریمه به مبلغ 109771200(یکصد و  نه میلیون 

و  هفتصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 65.34  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11274 تجدید 
نظر

سعدي -
-خط 
ماشین-کو
چه پرویزي

2-1-10022-69-1-0-0 28
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه)راي جریمه بمبلغ 1391308800(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  یک میلیون و  
سیصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال  در حق شهرداري  صادر میگردد

جریمه 207.04  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11274 تجدید 
نظر

سعدي -
-خط 
ماشین-کو
چه پرویزي

2-1-10022-69-1-0-0 28
7

درخصوص افزایش واحد، ضمن  نقض راي بدوي ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر 

می گردد.

سایر 65.88  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 22 مورخ 1395/06/10 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 626.56 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:199.60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 49.90 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.90 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.90 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.90 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.99 مترمربع -5
داراي بناي مازادبرتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر 5 مترمربع مساحت انباري  -6

زیرشیروانی به مساحت مجموعاً  3.10 مترمربع
داراي بناي مازادبرتراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات  -7

به مساحت 4.34 مترمربع
داراي بناي مازادبرتراکم از بابت تغییر جانمایی در حد شمالی ملک در همکف و طبقات  -8

به مساحت مجموعاً 63.20  مترمربع
تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 5 واحد افزایش یافته است لذا داراي بناي مازاد بر تراکم  -9

.از بابت افزایش تعداد  واحد ها به مساحت 65.88 مترمربع می باشد
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا  در همکف به مساحت 2.14  -10

.مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد.(توضیحاً مجاز به استفاده از 2 عدد درب 3 متري بوده و حالیه 3  -11
عدد درب 2 متري جانمایی نموده و در زمان پروانه و حال فاقد پارکینگ حاشیه اي می باشد 
فلذا بایستی عوارض درآمدي یک باب  پارکینگی که به این صورت تامین نموده را پرداخت 

نماید. )
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.87 درصد بوده و سطح 

 .اشغال وضع موجود 80.57 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
//.درخواست عدم خالف دارد

28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 265893600(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  

نود و  سه هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 158.27  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11275 تجدید 
نظر

آزادگان- 
 سید نژاد

2-3-10140-83-1-0-0 28
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  910576800(نهصد و  ده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار و  

هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 180.67  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 31 مورخه 1395/06/23 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیشیروانی در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 891 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 180.67 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.73 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48.24 مترمربع که از این مقدار به مساحت 11.34  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد.(در خصوص این طبقه الزم به 
توضیح است که در وضع موجود بر خالف مدلول پروانه داراي تراس روباز به مساحت 25.21 

.مترمربع می باشد). (سال وقوع تخلف 1395)
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 15.47 مترمربع -6

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و پس از دیوار گذاري محوطه مشرف به کوچه  -10
.اظهار نظر می گردد

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  158.27 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1395)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  293,700,000
(دویست و  نود و  سه میلیون و  هفتصد هزار )ریال جریمه در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 33  2.5
 

3560000  , 1396 بالکن بدون پروانه 1396/09/21 2/96/11282 تجدید 
نظر

الکانی (22-
 

بهمن)-صن
دوق 

عدالت(نبش 
کوچه 
-عسکري)

2-2-20082-95-1-2-0 28
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 133500000(یکصد و  سی و  سه میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما پیرو اخطاریه شماره 2/442/10999-96/5/11 ناحیه 2 و طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه مالک از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت تک برگی  بشماره 
ثبتی  485/1 قطعه 2 تفکیکی ( در 3 جلد  دو  دانگی ) بصورت ششدانگ   یکباب مغازه  
بمساحت 24/3 متر مربع فاقد بالکن داراي بالمانع  بشماره 93/3/24-2/33/114119  

. میباشد
حالیه   مالک  مغازه صدرالذکر را  با مغازه همجوار که  داراي سند مالکیت  تک برگی   
بشماره ثبتی485/3  مربوط به قطعه یک تفکیکی (در 3 جلد دو دانگی) بصورت یکباب 
مغازه  بمساحت 27/21 متر مربع فاقد بالکن  داراي بالمانع بشماره 89/12/5-2/33/71642  
بوده  ادغام   وضع موجود بصورت یکباب مغازه تبدیل شده   و بر روي آن  بالکن  و باالبر 

: احداث نموده است موارد تخلف به شرح زیر است
احداث بالکن  تجاري بسطح 33 متر مربع ( که از این مقدار 1/47 متر مربع بصورت باالبر  -1

 )  بوده
 داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2
.سال محاسبه تخلف 1396  میباشد

 . برابر خط پروژه شماره 1926  از بابت دوباب مغازه مورد نظر  فاقد عقب نشینی  میباشد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 52,012,800(پنجاه و  دو میلیون و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال 

صادر می گردد

جریمه 3.87  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/10/23 2/96/11283 بدوي رودبارتان-ن
بش کوچه 
شاه عمو

2-3-10013-33-1-0-0 290
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات راي به 
جریمه به مبلغ769104000(هفتصد و  شصت و  نه میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) 

ریال صادر می گردد

جریمه 76.3  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11283 بدوي رودبارتان-ن
بش کوچه 
شاه عمو

2-3-10013-33-1-0-0 290

درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 99.58  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 235 مورخه 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام زیرزمین در 12 واحد مسکونی و 5 واحد تجاري به مساحت کلی 
1488/65 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 73/46 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 268/50 مترمربع از بابت عدم اجراي زیرزمین -1
کاهش بنا در همکف به مساحت 2/84 مترمربع -2

اضافه بنا در همکف به مساحت 13/54مترمربع به صورت راه پله اختصاصی متصل به  -3
.سازه جهت دسترسی به واحد موجود در طبقه اول

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 6/71 مترمربع -4
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/24 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/24 مترمربع -6

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/24 مترمربع -7
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/92 مترمربع به صورت احداث یک طبقه مازاد به  -8
صورت انباري و راه پله و آسانسور (با توجه به افزایش ارتفاع از 6/65 متر در زمان صدور 

پروانه به 8/60 متر در وضع موجود)
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 2/25 مترمربع -9

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 3/87 مترمربع -10
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -11

مساحت 2/84 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 99/58 مترمربع -12

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -13
الزم به توضیح است که داراي چهار باب کسري پارکینگ مسکونی و یک باب کسري  -14
پارکینگ تجاري بوده که از بابت چهار باب کسري پارکینگ مسکونی و یک باب کسري 
پارکینگ تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره راي 2/95/9841  و راي 
.کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/95/10185 مورخه 1395/08/18 می باشد

.لذا با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد
همچنین الزم به توضیح است درخصوص پروانه صادره داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 
2 مورخ 1390/10/29 تحت عنوان : با تغییر کاربري از مسکونی به نوار تجاري-مسکونی به 
منظور احداث ساختمان 4 طبقه مسکونی بر روي حداکثر 5 باب مغازه به مساحت 108/20 
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مترمربع با استفاده غیر کارگاهی و غیر صنعتی در 12 واحد مسکونی همراه با احداث 
زیرزمین به منظور تامین پارکینگ و با در نظر گرفتن جک باالبر خودرو (در داخل سطح 
پوشش) و با رعایت سطح اشغال 75 % و رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید 
.ضمنا به منظور تامین پارکینگ اجراي سطح پوشش 100 % در زیرزمین و نیر احداث کنسول 

.در سمت خیابان 16 متري بر اساس ضوابط بالمانع می باشد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص توسعه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  876,990,000(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  نهصد و  نود هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 141.45  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 2/96/11287 بدوي منظریه-کو
چه شهید 
قربان 
میرزاییان-(
میهن)کوچه 
چهارم-بن 
بست دوم

2-3-10063-113-1-0-0 291

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 77.12 3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 10 مورخ 96/02/10 ، به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت یک واحد مسکونی و به مساحت کلی 231.40 مترمربع صادر 

..گردیده است
..عملیات ساختمانی درمرحله اسکلت و سربندي میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش  بنا درطبقات 1-3  جمعا 
:.بسطح  125.97 مترمربع (سال وقوع96) بشرح ذیل میباشد

افزایش در همکف بسطح 33.82 مترمربع -1
افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 33.82 مترمربع که جمعا بسطح 67.64 مترمربع-2

افزایش بنا درطبقه سوم  بسطح  24.51 مترمربع-3
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 14.46مترمربع ((انباري وراهرو درزیرشیروانی  اجرا -5

نگردید.))
کاهش سطح راه پله درطبقات 1-3  وافزودن به فضاي مفید هرکدام بسطح 5.16 مترمربع -6

که جمعا بسطح 15.48 مترمربع
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. و تاکنون نماسازي اجرا نشده است-7

..ضمنآ درهنگام صدور پروانه صادره استفاده از تبصره 7 سقف تراکم نداشته است-8
 افزایش تعداد واحد مسکونی از یک واحد به دو واحد مسکونی-9

..رعایت پارکینگ میگردد-10
..کسري حد نصاب  فضاي باز بمقدار40مترمربع دارد-11

.کسري فضاي سبز بمقدار20 مترمربع دارد-12
حالیه آسانسور اجرا نگردیده و درهنگام صدور پروانه از تشویقی آسانسور نیز استفاده -13

 .نشده است
..مراتب چهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بنا بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمال طبقه چهارم 
و اضافه بنا تراکمی جمعاً به مساحت 115.52 مترمربع مستنداً به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 0.5
 برابر ارزش به مبلغ  194,073,600(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  هفتاد و  سه هزار و 

 ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 115.52  0.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11288 تجدید 
نظر

بلوار 
آزادي-تابا
ن 

شمالی-نب
ش کوچه 
شهید 
جوادي فر

2-3-10039-68-1-0-0 29
2

در خصوص اعتراض آقاي سیدحسین حقیقی نسبت به راي شماره 2.96.11100 مورخ 
96.7.29  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 2.25 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 166.44مترمربع به مبلغ  1258286400(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  
هشت میلیون و  دویست و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 166.44  2.25
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز

در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد

سایر 142.95  0
 

3360000  , 1395
 , 1396

اضافه بناي مجازي

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 21.  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 108 مورخه 1394/11/21 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت و مغازه به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 4 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و 

.به مساحت کلی 826.97 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 138.2 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 27.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.02 مترمربع -6

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.21  -7
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.84 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 15.63 
مترمربع سال وقوع تخلف 1395 و به مساحت 5.21 مترمربع سال وقوع تخلف 1396 می 

 .باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 7.4 مترمربع بابت عدم رعایت استفاده از فضاهاي  -9

.محصور، در حداکثر 35 درصد فضاي پیلوت.(سال وقوع تخلف 1395)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد -10

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

همچنین هنگام صدور پروانه جهت پالك فوق راي بند 15 مورخه 1394/03/27 کمیسیون 
:ماده 5 به شرح زیر صادر گردیده است

با توجه به واقع شدن پالك مذکور در معبر 8 متري مشرف به بلوار 35 متري آزادي 
(منظریه)، با احداث بنا در حداکثر 4 طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه حداکثر به 
مساحت مفید 25 مترمربع (با بر 5 متر) به ارتفاع 3.4 متر و پیلوت به ارتفاع 2.4 متر به 
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منظور تامین پارکینگ در 4 واحد مسکونی و جانمایی با رعایت عقب سازي از سمت معبر 
واقع در ضلع جنوبی پالك به عمق 2 متر فضاي باز از طرف ضلع جنوب غربی و نیز رعایت 
عمق فضاي باز به طول 5.07 متر از سمت ضلع شمال غربی و در نظر گرفتن عمق فضاي باز 
به طول 6.46 متر از طرف ضلع شمال شرقی، با رعایت سطح اشغال حداکثر 60 درصد 

مساحت باقیمانده پالك پس از تعریض، با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و 
رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفضیلی مصوب موافقت گردید. ضمنا الزم به ذکر است 
پالن موقعیت و نقشه طبقه همکف توسط دبیرخانه ممهور به مهر گردد. همچنین در صورت 

.عدول از راي، مصوبه مذکور ابطال می گردد
با توجه به راي مورد فوق االشاره کمیسیون محترم ماده 5 و با توجه به اینکه در انتهاي راي 
مذکور ذکر گردیده در صورت عدول از راي، مصوبه مذکور ابطال می گردد حالیه عالوه بر 

:تخلفات فوق الذکر، داراي تخلفات زیر نیز می باشد
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 117.95 مترمربع  -1
بابت تغییر جانمایی. (از این مقدار به مساحت 94.36 مترمربع سال وقوع تخلف 1395 و به 

.مساحت 23.59 مترمربع سال وقوع تخلف 1396 می باشد)
.احداث مغازه تجاري به مساحت 25 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2

اضافه بنا به مساحت 28 مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمال  -3
.طبقه چهارم.(سال وقوع تخلف 1396)

.اضافه بنا تراکمی به مساحت 87.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمود احمدي و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ اضافه بنا در راه 
پله و آسانسور جمعاً  بمساحت 95.04 متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 638668800(ششصد و  سی و  هشت میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 95.04  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 2/96/11289 بدوي سردار 
جنگل-چما
رسرا-کوچه 
سرچشمه

2-2-10204-13-1-0-0 29
3

در خصوص احداث اضافه بنا در طبقه چهارم و احداث یک طبقه مازاد واقع در طبقه 
پنجم جمعاً به مساحت 237.69 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ2,395,915,200
(دو میلیارد و  سیصد و  نود و  پنج میلیون و  نهصد و  پانزده هزار و  دویست)  ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 237.69  3
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 97.93 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ164,522,400(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار و  
چهارصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 97.93  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 2/96/11289 بدوي سردار 
جنگل-چما
رسرا-کوچه 
سرچشمه

2-2-10204-13-1-0-0 29
3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1392/08/05 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.737.24 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:332.73 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.07 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.07 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.07 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.07 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 63.16 مترمربع. (که از این مقدار به مساحت 40.09  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 174.53 مترمربع -6
.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.76 مترمربع -7

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد -8
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

.به مساحت 22 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد -11
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه داراي دو درب 4 متري بوده که حالیه در  -12
وضع موجود داراي یک درب 4.5 متري و 4.66 متري می باشد که مشکلی جهت تامین یک 

.باب پارکینگ حاشیه اي موجود در زمان پروانه ایجاد نمی کند
.میزان عقب نشینی در زمان پایانکار اعالم می گردد -13

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -14
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی ر هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 97.93 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است به دلیل اختالف سطح و عدم اجراي پله، فعال دسترسی به پالك از 

.کوچه حد جنوبی امکان پذیر نیست
ضمتا داراي حفاري غیرمجاز بطول 2 متر و عرض 0.4 متر آسفالت (به قدمت تقریبی بیش از 
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.4 سال) می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

پرونده عینا به شهرداري منطقه اعاده تا مجددا به مالک یا احدي از بستگان یا خادم 
وي ابالغ تا ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ اخطاریه با در دست داشتن کلیه مدارك 
ساختمان موضوع تخلف به شهرداري منطقه مربوطه مراجعه و با حضور متخلف 
ساختمانی، مجددا در خصوص میزان تخلف ساختمان بررسی و نتیجه به این 

کمیسیون منعکس و در صورت عدم حضور مشارالیه در مهلت تعیین شده، پرونده به 
این کمیسیون اعاده گردد.

سایر 220 2100000  , 1350
 , 1396

تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1396/10/03 2/96/11294 فرم 
قرار

-
الکانی--فر
وهر

2-2-10030-7-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش   شماره 2/442/111164-96/7/15 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی ناحیه 2 و عطف بنامه شماره ش ر -201405-96/10/7 کمیسیون محترم  طی 
بازدید بعمل آمده بهمراه مالک  بر روي پالك فوق برابر مدارك ارائه شده  داراي سند 

مالکیت بسماره 1248/19 بصورت ششدانگ اعیان یکباب خانه بمساحت 109 متر مربع  قطعه 
دوم تفکیک بوده که برابر سوابق موجود از بابت عرصه بسطح 109 متر مربع و اعیان بسطح 
85 متر مربع  داراي بالمانع بشماره 2/33/14186-86/3/8 میباشد . حالیه مالک بدون 
مجوز از شهرداري مبادرت به تعمیرات کلی شامل تقویت سربندي با سازه فلزي و تخریب 
قسمتی از دیوارهاي داخلی با حفظ دیوارهاي باربر (حمال) و نصب 3 درب  کنترلی ماشین رو 
 اقدام نموده  وضعیت فعلی  با توجه به بازدید از محل و عکس منضمه  از مکان  صدرالذکر 
بصورت پارکینگ ماشیهاي  شخصی مورد  استفاده قرارداده و با ملک مجاور حد غرب  که به 
مالکیت خود مالک میباشد بصورت یکجا مورد استفاده میشود و همچنین بر روي پالك فوق 
: بار انداز فلزي موجود بوده بالمالنعی ارائه نگردید  مواردتخلف به شرح زیر است

تعمیرات کلی بدون مجوز بسطح 85 متر مربع ( شامل تقویت سربندي با سازه فلزي و  -1
تخریب قسمتی از دیوارهاي داخلی با حفظ دیوارهاي باربر (حمال) و نصب 3 درب  کنترلی 

ماشین رو )
 احداث بارانداز فلزي بسطح تقریبی  37 متر مربع   -2

سال محاسبه تخلف 1396
.میباشد

برابر خط پروزه شماره 1124  بسطح تقریبی 30/29 متر مربع در تعریض کوچه 8متري اصال 
 حی  قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم رویا شریفی ازگمی و مریم عادلی راد موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ 

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به فضاي مسکونی در طبقات جمعاً  بمساحت 
150.62  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

885645600(هشتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 150.62  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 2/96/11297 بدوي سردارجنگ
ل-کوچه 
احمد

2-2-10080-25-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 79 مورخ 1396/03/25 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 382.5 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 148.16 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.04 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.04 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.04 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.04 مترمربع -4
.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 20.18 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
.در طبقات مجموعاً به مساحت  2.46 مترمربع

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

با توجه عدم اعطاء تراکم در زمان صدور پروانه مشمول  تبصره کلی شماره 7 از دفترچه  -9
.سقف تراکم شهر رشت نمی گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 46.19 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
. موجود 71.83 درصد است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل  

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

29
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نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه و به جهت عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات، به مبلغ  464100000(چهارصد و  شصت و  چهار میلیون و 

 یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 110.5  1.25
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/27 2/96/11300 بدوي -
تختی--باز
دیدي

2-1-10049-26-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/27 2/96/11300 بدوي -
تختی--باز
دیدي

2-1-10049-26-1-0-0 29
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 123.2  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخه 1395/06/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 274/72 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام آجرچینی و آغاز نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 90/52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1396)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 17/03 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17/03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17/03 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17/03 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و احداث انباري زیرشیروانی به مساحت 22/40  -5
مترمربع (به مساحت 13/49 مترمربع به صورت احداث انباري زیرشیروانی و مابقی به صورت 

توسعه راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 19/98 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از یک واحد مسکونی به سه  -8

واحد مسکونی به مساحت 123/20 مترمربع
.دو باب کسري پارکینگ مسکونی -9

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -10
.است

با توجه به این که در زمان صدور پروانه بناي مازاد بر تراکم نداشته است مشمول تبصره  -11
.7 نمی گردد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی و در زمان پایانکار 

.قابل بررسی خواهد بود
از بابت اضافه بنا به مساحت 90/52 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 19/98 مترمربع، دو باب کسري پارکینگ مسکونی 
و بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 123/20 مترمربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11300 مورخه 1396/09/27 می باشد. خالف 

.جدیدي مشاهده نگردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56/4 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 72 درصد می باشد.(به میزان 15/6 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 61,605,600(شصت و  

یک میلیون و  ششصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 36.67  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 2/96/11302 تجدید 
نظر

مطهري-خی
ابان 

نشاط-نبش 
کوچه حاج 
خاذن

2-3-10231-3-1-0-0 29
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 126,000,000

(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
 1,324,999,200(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  نود و  نه 

هزار و  دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 225.34  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
226,548,000(دویست و  بیست و  شش میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار ) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 134.85  0.5
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 29.82  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 3298 برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

از بابت پالك فوق به انضمام دو قطعه در حد جنوبی( شامل پالك هاي 3298/1 و 3252 
باقیمانده) پروانه ساختمانی به شماره 85 مورخه 1394/10/02 به صورت 4 طبقه مسکونی به 
انضمام انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 1011/76 مترمربع صادر گردیده است. قابل ذکر 

.است پروانه ساختمانی مذکور بدون تجمیع اسناد مالکیت صادر گردیده است
.ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 216/60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 31/01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 39/84 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 39/84 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 39/84 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 53/76 مترمربع (به مساحت 13/92 مترمربع به  -5
علت عدم رعایت دو متر عقب ساز)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 12/31 مترمربع -6
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7

.است
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 8/74 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد  -9

مسکونی به مساحت 29/82 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی در همکف و طبقات به مساحت 134/85 -10

 مترمربع
داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به وجود کاهش یک باب پارکینگ  -11
حاشیه اي زمان پروانه) همچنین داراي دو باب عوارض درآمدي کسري پارکینگ می باشد 
که یکباب آن در زمان پروانه پرداخت گردیده است.(یک باب بابت پارکینگ تزاحمی شماره 
1 و 2 و یک باب بابت تبدیل درب پارکینگ سه متري به چهار متري در حد جنوب)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا مازاد 
بر تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 36/67 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه 

.درب پارکینگی و عدم کفسازي متعاقبادر زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 72/66 درصد می باشد.(به میزان 9/86 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه و به جهت عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
همکف و طبقات، به مبلغ  476733600(چهارصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و 

 سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.59  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/27 2/96/11303 بدوي تختی-کوچ
ه بهارانه 2
-کوچه 
نوین

2-1-10103-32-1-0-0 29
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 147,386,400(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 87.73  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1395/12/04 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 534.99 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف چهارم بوده و داراي اضافه بنا به مساحت 
:کلی 94.59 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.33 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -5
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -6
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 87.73 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1396)

الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

29
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با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات مالک مبنی بر اینکه تعویض سربندي انجام 
گرفته و اضافه بنایی صورت نگرفته است  مراتب جهت بررسی موضوع به شهرداري 
ارجاع گردید که طی گزارش شماره ش ر - 185625- 1396 مورخ 1396/09/18 

تعمیرات در بنا را در حد تعویض کامل سربندي بدون افزایش ارتفاع اعالم گردید لذا 
با توجه به شرح فوق مستندات موجود و عدم اضافه بنا ، موضوع را خارج از شمول 
تباصره ماده صد قانون شهرداریها تشخیص و قابل طرح در کمیسیون ندانسته است .

سایر 10.62  0
 

55000  , 1348 احداث بناي بدون مجوز 1396/09/21 2/96/11306 بدوي --پیرسرا- 2-2-10002-401-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره  ش ر 143104-96/7/20 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده از 
مکان فوق بصورت یکباب مغازه  فاقد بالکن برابر مدارك ارائه شده  داراي  سند اجاره 
مستقل   بشماره 93111-48/2/10  بنا م آقاي حسن جیر سرایی  از دفتر خانه شماره 23 
رشت بوده  سرقفلی آن   بصورت خط عادي  به آقاي محمد تقی دولتی  واگذار شده  سوابق 
منضمه میباشد  حالیه سرقفلدار بدون مجوز مبادرت به تعمیرات  کلی شامل تعویض کامل 
سربندي  و کاشیکاري و گچ کاري اقدام نموده الزم بذکر است  از بابت  مغازه صدرالذکر 
بالمانعی ارائه نگردید و برابر نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس نقشه بردار آقاي 
مهندس وحید پیک دوست چماچائی داراي پروانه اشتغال  بشماره 00074-610-11 عضو 
سازمان  نظام مهندسی ساختمان گیالن  مساحت مغازه  10/62 متر مربع میباشد موارد 

: تخلف به شرح زیر است
 ا-  احداث مغازه بسطح 10/62 متر مربع

 سال محاسبه تخلف   با توجه به ارائه فیش برق و سند اجاره مستقل منضمه  1348 میباشد
.با توجه به قدمت بنا  مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

در خصوص مقدار عقب نشینی  برابر نامه شماره 82942-96/5/1 بر اساس الزامات اداره کل 
میراث  فرهنگی صنایع دستی و گردشگري  جزء  بافت  تاریخی  رشت بوده  هرگونه تعریض 

 در محور  که منجر  به تخریب فضا و بدنه وعناصر  شهري شود ممنوع میباشد
و ضمنا وضعیت ظاهري ملک برابر عکس منضمه  با توجه به تعمیرات کلی  شامل تعویض 
کامل سربندي  بدون افزایش ارتفاع بوده و رعایت مفاد بند هاي  اداره کل میراث فرهنگی  

. انجام شده است
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
14348438(چهارده میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار و  چهارصد و  سی و  
هشت) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب 
نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد.

جریمه 25.75  3
 

70000  , 1361
 , 1381

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/16 2/96/11308 بدوي بلوار 
ضیابري-فاز 
دوم

2-2-10168-20-1-3-0 300

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

از بابت ملک داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 12241 مورخ 1361/05/28 بوده که در 
پرونده فنی ملک موجود میباشد که در آن شهرداري با توجه به نامه شماره 6772 مورخ 

.1361/03/22 با نقشه موافقت حاصل نموده است
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت بالکن بالمانعی ار طرف متقاضی ارائه داد نشده است(بالکن 
بصورت بتنی بوده که بخشی از آن به مساحت 13 متر مربع با قدمت حدود 35 سال-1361 و 

بخش دیگر به مساحت 12/75 متر مربع با قدمت حدود 15 سال- 1381 )
الزم به ذکر است که طی بازدید مجدد به اتفاق مسئول محترم فنی جتاب آقاي مهندس 

 .قربانپور  قدمت بالکن تخمین زده شده است
مغازه در حال حاضر به شغل بیمه مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول 

تقریبی 7متر و ارتفاع تقریبی 1/30 متر میباشد
 .شایان ذکر است که با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************************
به استناد خط پروژه شماره 365 به مساحت تقریبی 0/8متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 

 .35 متري قرار دارد
کل مغازه و بالکن داخل عمق تجاري قرار دارد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

1967700(یک میلیون و  نهصد و  شصت و  هفت هزار و  هفتصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 9.37  3
 

70000  , 1361 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/16 2/96/11309 بدوي بلوار 
ضیابري-فاز 
دوم

2-2-10168-20-1-2-0 301

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

از بابت ملک داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 12241 مورخ 1361/05/28 بوده که در 
پرونده فنی ملک موجود میباشد که در آن شهرداري با توجه به نامه شماره 6772 مورخ 

.1361/03/22 با نقشه موافقت حاصل نموده است
مغازه داراي بالکن به مساحت  9/37 متر مربع  بوده که از بابت بالکن بالمانعی ار طرف 

متقاضی ارائه داد نشده است(قدمت بالکن قریبا 35 سال- 1361 )
الزم به ذکر است که طی بازدید مجدد به اتفاق مسئول محترم فنی جتاب آقاي مهندس 

 .قربانپور  قدمت بالکن حدود 35 سال تخمین زده شده است
مغازه در حال حاضر به شغل پرده فروشی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به 

طول تقریبی 3/5 متر و ارتفاع تقریبی 1/20 متر میباشد
 .شایان ذکر است که با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****************************
به استناد خط پروژه شماره 365 به مساحت تقریبی 0/3 متر مربع از اعیان در تعریض 

 .خیابان 35 متري قرار دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
1942500(یک میلیون و  نهصد و  چهل و  دو هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 9.25  3
 

70000  , 1361 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/16 2/96/11310 بدوي بلوار 
ضیابري-فاز 
دوم

2-2-10168-20-1-1-0 302

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

از بابت ملک داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 12241 مورخ 1361/05/28 بوده که در 
پرونده فنی ملک موجود میباشد که در آن شهرداري با توجه به نامه شماره 6772 مورخ 

.1361/03/22 با نقشه موافقت حاصل نموده است
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت بالکن بالمانعی ار طرف متقاضی ارائه داد نشده 

است(قدمت بالکن حدوداا35  سال- 1361)
الزم به ذکر است که طی بازدید مجدد به اتفاق مسئول محترم فنی جتاب آقاي مهندس 

 .قربانپور  قدمت بالکن حدود 35 سال تخمین زده شده است
مغازه در حال حاضر به شغل دکوراسیون و تزئینات داخلی مشغول به فعالیت بوده و داراي 

تابلوي تبلیغاتی به طول تقریبی 4 متر و ارتفاع تقریبی 1 متر میباشد
 .شایان ذکر است که با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****************************
به استناد خط پروژه شماره 365 به مساحت تقریبی 0/25متر مربع  از اعیان در تعریض 

 .خیابان 35 متري قرار دارد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

302

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی علی نمکی مقدماتی ؛با توجه به سابقه بنا ( سال 
وقوع تخلف 1348 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

سایر 162.63  0
 

55000  , 1348 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11311 بدوي رشت-بیست
ون

2-2-10196-11-1-0-0 30
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 1595/2(سند 
.مالکیت فاقد مساحت و طول حدود اربعه) برابر سند مالکیت می باشد

داراي یک باب اعیان 2 اشکوبه با مصالح آجري به قدمت تقریبی 48سال و به مساحت 
تقریبی 57.37مترمربع در همکف و 105.26مترمربع در طبقه اول بوده که از بابت آن داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11311 مورخ 96/10/30 بوده که بنابر قدمت بنا 

.موضوع را قابل طرح در کمیسیون ندانسته است
مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها با استناد به نقشه هاي 
.معماري و کروکی نقشه برداري وضع موجود ارایه شده توسط متقاضی می باشد

با استناد به خط پروژه شماره 861 به مساحت 229.36 مترمربع در حریم اداره آب و مابقی 
.به مساحت 18.79 مترمربع در حریم فضاي سبز مجاور رودخانه می باشد

مدیریت اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات طی نامه پیوست به شماره 29779-94 مورخ 
.1394/03/09 خواستار بررسی وضعیت تملک ملک فوق گردیده است

همچنین متقاضی طی درخواست به شماره اتوماسیون 115747 مورخ 1396/06/11 
//.درخواست معامله غیرنقدي جهت خرید ملک فوق از سوي شهرداري دارد

30
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 67.45  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/09/27 2/96/11312 تجدید 
نظر

خمیران -
زاهدان 
اولین کوچه 
جنب 
ساختمان 
ولیعصر2

2-3-10191-91-1-0-0 304

باتوجه به حسب گزارش شهرداري درصورت ابقاء سایه بان، کسري پارکینگ مرتفع 
می شود و با مورد جریمه واقع شدن سایه بان ، موضوع کسري پارکینگ منتفی می 

گردد. 

سایر 75  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.5 برابر تقلیل  و درخصوص احداث بارانداز به متراژ 20.65 مترمربع ، 
ضمن نقض راي بدوي مبنی بر تخریب ، به استناد تبصره 2 از ماده یاد شده، با اعمال 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه، 
جمعا به مبلغ  588974400(پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  

چهار هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 116.86  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 208 مورخ 1393/12/28 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 15 واحد مسکونی به مساحت کلی 2049.6 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري نظام ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:100.53 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.23 مترمربع (از این مقدار به مساحت 20.65 مترمربع  -1

به صورت احداث بارانداز در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.29 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.29 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.29 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 54.43 مترمربع(از این مقدار به مساحت 46.14  -5
مترمربع بدلیل عدم رعایت 2متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 126.54 مترمربع(الزم به ذکر است با استناد به نامه  -6
شماره ش ر-36861-1396 مورخ 1396/02/30 معاونت معماري و شهرسازي (به 

پیوست)،طبقه پنجم پروانه صادره با طبقه زیرشیروانی شامل راه پله و آسانسور آخر و 
انباري زیرشیروانی در وضع موجود مقایسه شده است.)

کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 109.17 مترمربع(باتوجه به توضیحات بند 6) -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به  -8

مساحت 16.33 مترمربع
داراي 3 باب کسري پارکینگ می باشد.(پارکینگ هاي شماره 1و8 و16 مورد تایید نمی  -9

باشد.)
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% مساحت پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -10

.تبصره 7 ضوابط سقف تراکم نمی باشد
تعداد واحدها از 15 به 16 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت  -11

.افزایش تعداد واحدها در طبقه سوم به مساحت 67.45 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.12 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 67.05 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
در خصوص تایید جانمایی داراي نامه شماره ص/91/31/57261 مورخ 1391/12/22 اداره کل 
راه و شهر سازي گیالن و همچنین نامه شماره ص/9213171/ب مورخ 1392/01/28 معاونت 
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.معماري وشهرسازي رشت می باشد
// .با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد

**********************************************
حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه به شماره 141835-1396مورخ 1396/07/18 
سوال نموده که در صورت پذیرش بارانداز به مساحت 20.65 مترمربع تعداد کسري پارکینگ 

.را اعالم نمایید
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده در صورت پذیرش بارانداز به مساحت 20.65 مترمربع و 
پارکینگ هایی که در زیر آن جانمایی شده (پارکینگ هاي شماره 1،8و16)ساختمان فوق 
کسري پارکینگ ندارد.(توضیحاً در اینصورت پارکینگ هاي شماره 2 و 3 بصورت تزاحمی 
//مورد تایید بوده و بایستی عوارض درامدي یک باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید..)

**********************************************
در پاسخ به سوال واحد محترم درآمد مساحت 126.54 مترمربع در طبقه پنجم در زمان 

//.پروانه مازاد بر تراکم بوده است
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 19622400(نوزده میلیون و  

ششصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.68  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 2/96/11313 بدوي ساغریسازا
ن -انتهاي 
کوچه 
 بلورچیان

2-3-10342-58-1-0-0 30
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 24 مورخ 1396/02/17 
، به صورت 4 طبقه روي پیلوت 4واحد مسکونی و به مساحت کلی527.60 مترمربع صادر 

..گردیده است
..عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا درهمکف وطبقات 4-1 
:.جمعآ بسطح 9.56 مترمربع (سال وقوع96) بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا در همکف بسطح 4.64 مترمربع -1
افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.23 مترمربع که جمعا بسطح 4.92مترمربع-2

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.38 مترمربع-3
کاهش سطح راه پله درطبقات 1-4  وافزودن به فضاي مفید هرکدام بسطح 0/53مترمربع -4

که جمعا بسطح 2.12 مترمربع
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد..و تاکنون نماسازي اجرا نشده است-7

با توجه به افزایش بناي صورت گرفته که کمتراز حدنصاب 5% زیربناي پروانه صادره بوده -8
.لذا تبصره7 سقف تراکم تعلق نمیگیرد

..رعایت پارکینگ میگردد-9
کسري فضاي باز بسطح 4.64مترمربع (بکسر پروانه صادره)-10

مراتب چهت استعالتک شرکت از وحفاري بطول 4متربا پوشش  آسفالت و 4متربا پوشش  
..خاکی و صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

30
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطایی با اعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 
ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 444192000(چهارصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  

نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 264.4  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 2/96/11314 تجدید 
نظر

-
تختی-توانب
--خشی

2-1-10031-9-1-0-0 306
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده در خصوص اضافه بنا در زیرشیروانی بمساحت 
15.25مترمربع راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که 
موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه 
بملغ128.100.000 ریال تایید میگردد، لکن در خصوص 42.28مترمربع انباري در 

زیرشیروانی ضمن  تایید ضریب 2.5 برابر  ارزش معامالتی ساختمان ،با لحاظ ارزش 
معامالتی انباري (بمبلغ 960.000 ریال )برابر تبصره 11ماده صد قانون شهرداري  ، راي 
به اخذ جریمه بمبلغ 101.472.000 ریال ، مجموعا به مبلغ 229,572,000(دویست و  

بیست و  نه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 57.53  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 2/96/11314 تجدید 
نظر

-
تختی-توانب
--خشی

2-1-10031-9-1-0-0 306

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,011,696,000(یک میلیارد و  یازده میلیون و  ششصد و  نود و  

شش هزار ) ریال  تایید میگردد .

جریمه 120.44  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
پیلوت به تجاري ، به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در 
کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 

800,000,000(هشتصد میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 39.68  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 181 مورخه 1392/12/28بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 759.6 
مترمربع صادر گردیده است.(ضمنا پروانه مذکور دو بار در سال هاي 1393 و 1394 تمدید 

.گردیده است)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 177.97 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.14 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 15.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 57.53 مترمربع که از این مقدار به مساحت 42.28  -6

.مترمربع بصورت احداث انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت  تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 39.68 -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد -8

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 3 واحد و همچنین اضافه نمودن 1 واحد  -9
.تجاري

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -12
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -13
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 264.4 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1395)

**********
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 27.28 مترمربع از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت 
انباري (5 مترمربع) بوده که این مقادیر جهت اخذ عوارض، در فرم تحلیل ورود داده شده 
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است.(لذا جهت تایید دریافت وجه در این خصوص، نیاز به گواهی واحد محترم درآمد می 
.باشد)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
 به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 310,000,000(سیصد و  ده 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 126.48  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1396/09/28 2/96/11315 بدوي امام -
خمینی-مص
لی-پاستور 
یک

2-3-10145-7-1-0-0 30
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ46550700(چهل و  شش میلیون 
و  پانصد و  پنجاه هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 221.67  3
 

70000  , 1362 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 60000000(شصت میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین برابر سندمالکیت(فاقد 
.مساحت و حدود اربعه) می باشد

پالك فوق داراي پروانه ساختمانی به شماره 466 مورخ 1360/03/25 به صورت 4 اشکوبه 
مشتمل بر همکف مغازه و طبقات مسکونی به مساحت 1125مترمربع صادر گردید ضمنا 

.داراي بالمانع شماره 14200 مورخ 1362/05/06 می باشد
حالیه ساختمان در مرحله  بهره برداري بوده که با توجه به کروکی نقشه برداري ثبت نظام 
ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 221/67 مترمربع به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 24/94 مترمربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/13 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 51/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 27/02  -3

 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 51/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 27/02  -4

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 51/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 27/02  -5

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 15/75 مترمربع-6

.سال وقوع تخلفات فوق 1362 می باشد
.با توجه به سال صدور پروانه مشمول تبصره 7 از دفترچه سقف تراکم رشت نمی گردد-7
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به مساحت 126/48 مترمربع (از این مقدار به -8
مساحت 35/22 مترمربع به صورت بالکن و مابقی به مساحت 91/26 مترمربع مغازه می 

 باشد)
بر اساس ضوابط قدیم یکباب  کسري پارکینگ تجاري دارد(قابل ذکر است بناي احداثی -9
مربوط به تخلف سال 1362 مشمول ضابطه کسري پارکینگ نمی گردد و کسري پارکینگ 

.اعالم شده مربوط به تخلفات سال 1390 می باشد)
.سال تخلف بندهاي 8 و 9 سال 1390 می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2250 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 4/27 مترمربع از 
.خیابان 45 متري حد جنوبی می باشد

.قابل ذکر است بام به صورت تهرانی می باشد
همچنین فعالیت شغلی واحدهاي تجاري موجود در پالك به ترتیب از حد غربی به ترتیب به 
صورت اغذیه فروشی، سوپرمارکت، مطب پزشکی، مطب پزشکی و در نیم طبقه حد غربی به 
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.صورت خدمات کامپیوتري و نیم طبقه شرقی فاقد فعالیت شغلی می باشد
از بابت تخلفات مزبور داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11315 مورخ 
1396/09/28 و راي تجدیدنظر به شماره 2/97/12043 مورخ 1397/05/09 می باشد و خالف 

.جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد

******************************
درخصوص عقب نشینی داراي تعهدنامه به شماره 22456 مورخ 1398/04/03 دفترخانه 

.شماره 237 رشت می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ69760800(شصت و  نه میلیون و  هفتصد و  شصت هزار و  

هشتصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 11.94  4
 

70000  , 1352
 , 1394

تبدیل غیر مجاز 1396/09/28 2/96/11316 بدوي تختی -
-نبش 
کوچه 
--کاج

2-1-10034-5-1-0-0 30
8

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 4002600(چهار 

میلیون و  دو هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 19.06  3
 

70000  , 1352 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 4 در مورد تبدیل یکباب بناي تجاري به دو باب راي به اخذ جریمه 
برابر یک پنجم ارزش  افزوده سرقفلی معادل 62,000,000(شصت و  دو میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 62.05  0
 

1200000  , 1388 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان بناي احداثی به شماره 
.68/42 به مساحت 69/11 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی وضع موجود به صورت دو 
باب مغازه به انضمام بالکن و یک باب خانه مسکونی در طبقه اول اعیانات به شرح زیر می 

:باشد
یک باب مغازه به مساحت 47/65 مترمربع و بالکن  به مساحت 22/23 مترمربع با فعالیت  -1

شغلی فروش تجهیزات آشپزخانه
یک باب مغازه به مساحت 14/40 مترمربع با فعالیت شغلی گالري پرده -2

یک باب خانه مسکونی در طبقه اول -3
از بابت یک باب مغازه به مساحت 56/30 مترمربع و بالکن به مساحت 21/29 مترمربع و یک 
باب خانه در طبقه اول به مساحت 90 مترمربع داراي بالمانع شماره 3/33/25450 مورخ 

.1388/04/08 می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به مساحت کلی 20/00 مترمربع به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا به مساحت 11/14 مترمربع در طبقه همکف به علت خطا در مساحت یابی (سال  -1

وقوع 1352)
اضافه بنا به مساحت 8/86 مترمربع در نیم طبقه به علت خطا در مساحت یابی که از این  -2
مقدار به مساحت 0/94 مترمربع بابت بالکن مغازه شماره 1 به صورت همزمانساز مربوط به 
سال 1352 و به مساحت 7/92 مترمربع به صورت همزمانساز مربوط به سال 1352 (به دلیل 

.عدم محاسبه راه پله مسکونی در بالمانع صادره) می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 5/75 مترمربع به  -3

علت خطا در مساحت یابی (سال وقوع 1352)
بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل یک باب تجاري به دو باب تجاري به مساحت 62/05  -4

مترمربع (سال وقوع 1388)
الزم به ذکر است داراي کاهش بنا به مساحت 2/09 مترمربع نسبت به بالمانع مذکور در  -5

.طبقه اول (مسکونی) دارد
.با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد

از بابت تخلفات صورت گرفته به صورت اضافه بناي مسکونی به مساحت 19/06 مترمربع، 
تبدیل یک باب تجاري به دو باب تجاري به مساحت 62/05 مترمربع و از بابت تبدیل و 
توسعه تجاري به مساحت 11/94 مترمربع(5/75 مترمربع تبدیل پیلوت به تجاري و 6/19 
مترمربع توسعه بالکن) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11316 مورخ 
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.1396/09/28 مبنی بر جریمه می باشد
داراي کاهش بنا نسبت به راي به مساحت 5/48 مترمربع بوده که علت کاهش مزبور به دلیل 
تخریب بالکن مغازه شماره 2 به مساحت 5/48 مترمربع پس از صدور راي کمیسیون ماده 

.صد می باشد
همچنین داراي اضافه بنا به مساحت 0/23 مترمربع در نیم طبقه تجاري بابت بالکن مغازه 

.شماره 1 به صورت همزمانساز مربوط به سال 1352 می باشد
به استناد خط پروژه شماره 678 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 15/18 مترمربع از 

.اعیان می باشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري  و باالبر با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 96163200(نود و  شش میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 9.54  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11317 بدوي بادي ا..-بن 
بست 
اردیبهشت

2-3-10223-134-1-1-0 309
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توضیحات بازدید احترامابه استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ عرصه 
.و اعیان یک باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت مغازه و بالکن داراي پروانه به شماره 132 مورخ 

1375/07/09 و پایانکار به شماره 272815 مورخ 1395/09/18 بوده که مدارك آن بپیوست 
.میباشد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
حالیه متقاضی بدون دریافت مجوز از شهرداري اقدام به تعمیرات کلی مغازه نموده و داراي 

:تخلفات به شرح زیر میباشد
در پایانکار صادره مساحت بالکن مغازه 18/77 مترمربع ذکر شده است که با توجه به  -1
تعمیرات کلی انجام شده داراي توسعه بالکن تجاري به مساحت 7/88 متر مربع میباشد 

(بالکن بصورت بتنی - سال تخلف 1396)
در تعمیرات انجام شده پله مغازه که راه  ورود به بالکن مغازه بوده تخریب شد و باالبري  -2
به مساحت 1/66 متر مربع احداث شده است(شایان ذکراست که تنها راه دسترسی به بالکن 

از طریق باالبر میباشد)
 .بالکن اضافه شده خارج از عمق تجاري میباشد

تعمیراتی از قیبل کاشی کاري - احداث کرکره برقی - برق کاري - نقاشی-کچ کاري- و  -3
.نصب تابلو صورت گرفته است

*********************************************************
***************************************

از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11317 مورخ 
.1396/10/30 بوده که بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
مغازه در حال حاضر به عنوان داروخانه مورد استفاده قرار گرفته و داراي3  تابلوي تبلیغاتی 
به طول تقریبی 2 متر و  led یکی به طول تقریبی 4متر و ارتفاع 1/2 متر و دومی بصورت

ارتفاع تقریبی 0/4 متر و سومی بصورت پرچمی به طول تقریبی 0/5 متر و ارتفاع تقریبی 0/5
. متر میباشد

.به استناد خط پروژه شماره 313 فاقد عقب نشینی میباشد
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پروانه و پایانکار 
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 .همزمان را دارد
 .مراتب جهت استحصار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد  

در خصوص اعتراض آقاي نقی اسرافیلیان سلطانی و شرکاء نسبت به راي شماره 
2.96.11234 مورخ 96.9.8  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  2.5 به 2 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 172.2 مترمربع به مبلغ  1157184000(یک میلیارد و  یکصد و  

پنجاه و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد. 
 

جریمه 172.2  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 2/96/11319 تجدید 
نظر

بلوار -
امام-بلوار 
منظریه-بن 
بست کیوان

2-3-10063-139-1-0-0 310

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 61.26  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 130.67  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 8 مورخ 1396/02/09 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 398.21 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله سفت کاري(آجرچینی) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:294.82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 41.01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.01 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.01 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد  به مساحت 130.67 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.11 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 1.08 مترمربع

.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -8
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و اتاقک آسانسور به انباري در  -9

زیرشیروانی به مساحت مجموعاً 6.97 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت بازگشت  5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 7.50  -10

مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 53.76  -11

.مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 87.11 درصد می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

//.درخواست عدم خالف دارد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ76809600(هفتاد و  شش میلیون و  

هشتصد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 11.43  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 2/96/11320 بدوي خیابان 
شریعتی-کو
چه بهداشت

2-3-10201-43-1-0-0 311
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 120 مورخ 1396/07/02 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 297.59 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام  فنداسیون بوده و با توجه به ارائه نقشه معماري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 11.43 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.43 مترمربع -1

با توجه به عدم اعطاي تراکم مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري  -2
.رشت نمیگردد

. با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  21.13 متر مربع کسري فضاي سبز ندارد -3
. به مساحت 20 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -4

حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود به 1.92 متر تقلیل  -5
.یافته است

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.99 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -6
. موجود 79.44 درصد است

سال وقوع 1396
بدیهی است اعالم مساحت زیر بنا طبقات ، تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و غیره  
به دلیل مرحله ساختمانی مقدور نبوده و اعالم موارد فوق پس از پیشرفت عملیات 

. ساختمانی و ارایه کروکی نقشه برداري نظام امکان پذیر است
---------------------------------

داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11145 مورخه 1396/09/07 مبنی بر ( در 
خصوص عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري بررسی و در صورت نیاز نقشه هاي 
اصالحی تهیه و سپس به کمیسیون ارسال گردد ) است که طی بررسی به عمل آمده و نقشه 
هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی فقط در حد جنوب غربی ، حیاط خلوط به عرض 2 متر 

. رعایت نمیگردد و نقشه هاي جدید مورد تایید ضمیمه گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 22680000

(بیست و  دو میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 15.75  1.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/28 2/96/11321 بدوي -
رودبارتان-
دانشسرا-من
گنزچی-پن
جم-مسکر

2-3-10151-27-1-0-0 312

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی عرصه و اعیان زمین  به مساحت 227.85 مترمربع که از بابت 
100 متر مربع اعیان  داراي بالمانع به شماره 2/33/248744 مورخه 1395/02/20 است .با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 49.77 

:مترمربع به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 49.77 متر مربع   ( که از این مقدار به مساحت 15.75 
متر مربع بابت  احداث ایوان  سال وقوع 1396و به مساحت 11 مترمربع انباري به دلیل خطا 
در مساحت یابی سال وقوع 1370و به مساحت 23.02 مترمربع احداث بارانداز جهت 

پارکینگ سال وقوع 1396
به استناد خط پروژه شماره 2113  به مساحت تقریبی 62.10 متر مربع  در تعریض کوچه هاي 

. 10 متري قرار دارد
---------------------------------

داراي تصمیم کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 2/96/10590 مورخه 
1396/08/23 مبنی بر ( میزان عقب نشینی به تفکیک عرصه و اعیان اعالم و به صورت 
هاشور و با ابعاد و اندازه بر روي کروکی ملک مشخص سپس جهت بهره برداري و اتخاذ 

 تصمیم کمیسیون ارسال گردد ) میباشد
به مساحت تقریبی 48.43 متر مربع از عرصه و به مساحت تقریبی 13.67 متر مربع از اعیان 
( به مساحت تقریبی 9.51 متر مربع از انباري و به مساحت تقریبی 4.16 متر مربع از بارانداز ) 
. در مسیر تعریض قرار دارد که به صورت هاشور بر روي نقشه موجود پیاده سازي گردید
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
1 برابر ارزش معامالتی براي عدم رعایت عقب سازي در طبقه سوم ، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 44755200(چهل و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.32  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 2/96/11322 بدوي آزادگان-بط
رف  
خمیران  
زاهدان-کو
چه کوزه 
گران

2-3-10184-132-1-0-0 31
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 72مورخ 1396/03/23 بصورت 3 طبقه 
.بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 963/57 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط  
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 12/43 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در سوم به مساحت 12/43 متر مربع -1

کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 1/69 متر مربع-2
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه کردن به مسکونی در  -3

همکف و طبقات به مساحت 0/89 متر مربع
با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5% بوده مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز نما اجرا 
.نگردیده است

.کسري پارکینگ ندارد
*********************************************************

********************************************
 .داراي پرونده به شماره 301020 مورخ 1396/09/02 در این منطقه میباشد

الزم به ذکر است که در سند تک برگ ارائه داده شده از طرف متقاضی ضلع شرق درب و 
دیواري بطول 3/06 متر را به پالك قید نموده که در واقع درب و دیواریست به طول 3/06 به 

 .بن بست 6 متري که در صورت صالحدید نیاز به اصالح سند را دارد
 .رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی خوش گفتار صومعه سرایی و شرکاء موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم 
؛ کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات جمعاً  بمساحت 
39.87  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 200944800
(دویست میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 39.87  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/23 2/96/11323 بدوي نقره دشت 
کوچه 
عالمی

2-2-10164-59-1-0-0 314
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 81 مورخه 1395/11/18 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 931.55 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32.56 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2 مترمربع -1

.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.15 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.15 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2.15 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 24.11 مترمربع ( عدم رعایت  2 متر عقب سازي در  -5
. حد شمالی طبقه 4 )

.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 0.99 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7

.در طبقات مجموعاً به مساحت  8.31 مترمربع
. ارتفاع پیلوت رعایت میگردد -8
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9

با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5 درصد بوده مشمول تبصره کلی شماره 7 از  -10
.دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.21 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11
. موجود 64.33 درصد است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است
از بابت بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی و 
اضافه بنا به مساحت کلی 39.87  مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 

.2/96/2/96/11323 مورخ 96/10/23  است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا  در همکف به مساحت 1 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی-1
درخواست گواهی عدم خالف دارند .ج/ح
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
 558835200(پانصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار و  

دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 95.04  1.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 2/96/11338 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل-چما
رسرا-کوچه 
سرچشمه

2-2-10204-13-1-0-0 31
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 164,522,400(یکصد و  
شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 97.93  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
1,996,596,000(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  نود و  شش 

هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 237.69  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1392/08/05 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.737.24 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:332.73 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.07 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.07 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.07 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.07 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 63.16 مترمربع. (که از این مقدار به مساحت 40.09  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 174.53 مترمربع -6
.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.76 مترمربع -7

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد -8
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

.به مساحت 22 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد -11
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه داراي دو درب 4 متري بوده که حالیه در  -12
وضع موجود داراي یک درب 4.5 متري و 4.66 متري می باشد که مشکلی جهت تامین یک 

.باب پارکینگ حاشیه اي موجود در زمان پروانه ایجاد نمی کند
.میزان عقب نشینی در زمان پایانکار اعالم می گردد -13

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -14
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی ر هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 97.93 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است به دلیل اختالف سطح و عدم اجراي پله، فعال دسترسی به پالك از 

.کوچه حد جنوبی امکان پذیر نیست
ضمتا داراي حفاري غیرمجاز بطول 2 متر و عرض 0.4 متر آسفالت (به قدمت تقریبی بیش از 

31
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.4 سال) می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مجتبی باقري پور امیرآبادي و شرکاء موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم 
؛ و توسعه راه پله به بام جمعاً  بمساحت 143.25 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی بمبلغ 372450000(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 143.25  2
 

1300000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 2/96/11344 بدوي منظریه-کو
چه مسعود

2-3-10046-16-1-0-0 316
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 144 مورخه 1386/04/31 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 779/89 مترمربع صادر گردیده 
است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 375/71 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 58/02 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 58/02 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 58/02 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 58/02 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 119/53 مترمربع -5
اضافه بنا به صورت احداث راه پله و آسانسور به بام به مساحت 24/10 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 4/12 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -8
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
.کسري پارکینگ ندارد

بابت اضافه بنا به مساحت 375/71 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 
صورتجلسه مورخ 1387/06/26 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 13984 مورخه 

1387/08/01 و راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11344  مورخه 1396/10/09می 
.باشد

حالیه داراي مابه التفاوت به صورت بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و 
.آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 4/12 مترمربع(به صورت همزمانساز) می باشد
همچنین الزم به توضیح است به مساحت 87/87 مترمربع در زمان صدور پروانه 
زیرشیروانی داشته است که در زمان ارسال به کمیسیون ماده صد به صورت تبدیل 

زیرشیروانی به طبقه اعالم گردیده است لذا به مساحت 43/94 مترمربع (نصف زیرشیروانی) 
در زمان صدور پروانه به صورت تراکم تشویقی زیرشیروانی جزء زیربنا محاسبه ولی در تراکم 

.لحاظ نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي جواد جاللی کرنقی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا پنجم ؛ کاهش فضاي 
راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات جمعاً  بمساحت 77.18 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 648312000(ششصد و  چهل و  هشت 

میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 77.18  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/23 2/96/11347 بدوي خ 15 
خرداد-بنف

شه 3

2-3-10083-54-1-0-0 31
7

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 3.61 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
(960000ریال) بمبلغ  30324000(سی میلیون و  سیصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 3.61  2.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 50 مورخ 1395/07/28 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 9 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1476.38 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 72.85 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.93 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.17 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.17 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.17 مترمربع -4

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 8.17 مترمربع -5
.  اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 40.17 مترمربع -6

.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 21.37 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -8

.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 4.33 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت کلی 3.61 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر  -9

.مساحت انباري (5 مترمربع)
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -10

فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( پارکینگ هاي 3 و 4 میبایست به یک واحد اختصاص  -11
یابد . پارکینگ هاي 2 و 10 میبایست به یک واحد اختصاص یابد . پارکینگ هاي 1 و 9 

میبایست به یک واحد اختصاص یابد . )
با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5 درصد بوده مشمول تبصره کلی شماره 7 از  -12

.دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد
. تعداد واحد مسکونی از 9 واحد به 7 واحد کاهش یافته است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1396/10/26 2/96/11351 بدوي -طالقانی 2-2-10194-74-1-0-0 31
8

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 3,473,400(سه 

میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  سه هزار و  چهارصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 16.54  3
 

70000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 2,704,800(دو میلیون و  هفتصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 

صادر می گردد

جریمه 9.66  4
 

70000  , 1355 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 411680000(چهارصد و  یازده 

میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 111.91  0
 

303750  , 1383
 , 1390

تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 470 مورخ 1350/05/07 به صورت ساختمان دو 
.اشکوبه (طبقه اول 4 باب مغازه و اشکوب دوم ساختمان مسکونی) صادر شده است

.پروانه مورد نظر فاقد مساحت زیربنا می باشد
داراي گواهی اعیان به شماره 2/33/12389 مورخ 1378/06/04 به صورت همکف یکواحد 
مسکونی به مساحت 107/94 مترمربع و چهار باب مغازه به مساحت 45/5 مترمربع  و طبقه 

.اول یکواحد مسکونی به مساحت 165/40 مترمربع می باشد
بالمانع هاي صادره براي مغازه قطعه اول به مساحت 16 مترمربع به شماره 2/33/25609 
مورخ 1381/08/19، مغازه قطعه دوم به مساحت 15 مترمربع و بالکن به مساحت 7 مترمربع 
به شماره 2/33/16384 مورخ 1375/10/09،مغازه قطعه سوم به مساحت 15 مترمربع و بالکن 
به مساحت 7 مترمربع به شماره 2/33/20718 مورخ 1380/09/10و مغازه قطعه چهارم به 
.مساحت 5/10 مترمربع به شماره 2/33/16399 مورخ 1372/11/27 می باشند
:حالیه داراي خالف ساختمانی به مساحت 31/32  مترمربع به شرح زیر می باشد

(اضافه بنا در همکف به مساحت 6/75 مترمربع به علت خطا در مساحت یابی (1-1355
(اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 9/66 مترمربع به علت خطا در مساحت یابی (1355 -2
(اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9/79 مترمربع به علت خطا در مساحت یابی (3-1355

(احداث بالکن به مساحت 5/12 مترمربع در مغازه به شماره قطعه 4 (4-1383
تبدیل همکف (مسکونی) به تجاري به مساحت 99/43 مترمربع (به مساحت 5/60 -5
مترمربع از بابت مغازه شماره 4 با سال تخلف 1383 و به مساحت 93/83 مترمربع از بابت 

مغازه شماره یک سال تخلف 1390)
الزم به توضیح است برابر مستندات ارائه شده (گزارش شماره 39029 مورخه 1369/07/30 
کارشناس فنی شهرداري) از بخشی از قسمت تبدیل شده مسکونی به تجاري در مغازه 
شماره یک، به صورت شغل تزریقات و مابقی آن به صورت شغل عکاسی مورد استفاده بوده 
است. لیکن در مرحله اول در سال 1383 اقدام به تخریب و برچیدن دیوارهاي داخلی واحد 
مسکونی و در مرحله دوم در سال 1390 اقدام به برچیده شدن دیوار بین مغازه موجود در بر 

.خیابان و بخش مسکونی گردیده است
تبدیل محوطه مسکونی به محوطه تجاري به مساحت 7/36 مترمربع (سال وقوع 1390)-6

.بر اساس ضوابط قدیم یک  باب کسري پارکینگ تجاري دارد-7
قابل ذکر است مساحت بالکن مغازه شماره 3 به مساحت 1/72 مترمربع نسبت به بالمانع 

.کاهش دارد
.به استناد خط پروژه شماره 2148 فاقد عقب نشینی می باشد

قابل ذکر است فعالیت شغلی مغازه شماره یک عکاسی بوده و داراي دو تابلو به مساحت هاي 
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6/40 مترمربع (ارتفاع 4 متر) و 6/60 مترمربع(ارتفاع 1/60 متر)،مغازه شماره 2 سوپرمارکت 
داراي تابلو به مساحت 5/60 مترمربع (ارتفاع 1/60 متر)،مغازه شماره 3 مرغ فروشی داراي 
تابلو به مساحت 4/5 مترمربع (ارتفاع 2 متر) و مغازه شماره 4 عطاري داراي تابلو به مساحت 

.2/20 مترمربع (ارتفاع 1/20 متر) می باشد
حالیه با توجه به نامه شماره 70453 مورخه 1396/04/15 و تصمیم شماره 2/96/10274 
مورخه 1396/04/03 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر این که ملک موصوف کال به صورت 
تجاري استفاده می شود میزان مساحت هایی که به عنوان مسکونی اعالم شده به تجاري 
اصالح گردد. لذا با توجه به بازدید به عمل آمده و همچنین تصاویر پیوست طبقه اول به 

.صورت مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

گزارش مزبور با توجه نامه شماره 144792 مورخه 1396/07/23 کمیسیون محترم ماده صد 
به دلیل اعتراض مالک به نظریه کارشناسی و برابر مدارك و شواهد موجود در محل تنظیم 
گردیده است که برابر گزارش مذکور سال وقوع تخلف تبدیل مغازه و احداث بالکن قطعه 4 ، 

.به 1383 تغییر یافته است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی احتشامی برندق موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً بمساحت 

28.92 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 194342400(یکصد و  نود 
و  چهار میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 28.92  2
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1396/10/23 2/96/11352 بدوي -
الکانی-صن
دوق 

عدالت-امی
ن - بن 
بست گل 
سرخ

2-2-20086-164-1-0-0 319

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 41.72 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ70,089,600(هفتاد میلیون و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 41.72  0.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 21 مورخه 1396/02/13 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 475/26 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 28/92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 7/23 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7/23 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7/23 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7/23 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 0/78 مترمربع -5
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 41/72 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ شماره 1 در نقشه 

برداري مورد پذیرش نمی باشد.)
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، دو درب به صورت 4 متري اجرا شده (برابر پروانه صادره 
یک درب 3 متري و یک درب 4 متري) که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي 
موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و 

وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي)
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 28/92 مترمربع اضافه بنا و عدم رعایت تبصره 7 داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11352 مورخه 1396/10/23مبنی بر جریمه  

.می باشد. تخلف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علیرضا ابراهیمی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 
بمساحت 9.11 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 45914400
(چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 9.11  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11353 بدوي منظریه-خی
ابان تابان 
شمالی-بن 
بست مغربی

2-3-10029-81-1-0-0 320

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 1.02 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
(960000 ریال) بمبلغ  1468800(یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 1.02  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 34 مورخ 1396/02/23 بصورت 4 طبقه 
.بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 709/65 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري  
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 7/66 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/29 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 0/29 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/29متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0/29متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 6/5 متر مربع-5

کاهش بنا   در زیرشیروانی به مساحت 5/57 متر مربع-6
داراي بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله اساسنور در همکف و  -7

 اضافه نمودن به مسکونی به مساحت 1/45 متر مربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت مساحت انباري بیش از 5متر در  -8

 زیرشیروانی  به مساحت 1/02 متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

******************
.مشمول تبصره ماه 7 نمیگردد
.کسري پارکینگ ندارد

.مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی هنوز نماي ساختمان اجرا نشده است
از بابت  تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11353 مورخ 

.1396/10/23 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 66.37  1
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/30 2/96/11354 تجدید 
نظر

صومعه 
بیجار-مطه
ري-کوچه 
تمدن

2-3-10232-4-1-0-0 321

در خصوص اعتراض آقاي محمدبادیاب نسبت به راي شماره 2.96.11197 مورخ 96.9.5
 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 
که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و 

استوار میگردد. 

جریمه 42.5  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 107.86  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 21 مورخ 1395/06/10 بصورت 4 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 973 متر مربع 
صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نلزك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 91/66 

:متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 9/26 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 13/3 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 13/3 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 13/3 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 42/5 متر مربع(عدم رعایت دو متر عقب ساز)-5
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/2 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی در همکف و طبقات به  -7
 مساحت 16/08 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در بام به مساحت 1/13 متر -8
 مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 50/41 متر مربع در همکف و به 
مساحت  57/45  متر مربع در طبقات (مجموعا به مساحت 107/86متر مربع) بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********
کسري پارکینگ ندشته ولی شایان ذکر است که پارکینگهاي شماره هاي 1-7-8-10 در 

 .زمان پایانکار بصورت تست عملی قابل بررسی مجدد میباشد
.مشمول نما و منظر شهري میگردد که نما بصورت سنگ انجام شده است

*********************************************************
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*******************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11197 مورخ 

1396/09/05 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11354 مورخ 1396/10/30 بوده که 
 .بپیوست میباشد

.بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست.مراتب جهت 

استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت خانم نرجس خاتون فطرت نژاد 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 11.35 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 15751530(پانزده میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  یک هزار و  پانصد و  سی)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 11.35  4
 

346950  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11357 بدوي حاجی 
آباد-روبرو
ي ساختمان 
گاندي

2-1-10140-50-1-1-0 32
2
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه به 
انضمام بالکن بوده که ازبابت مغازه داراي پروانه احداث بنا به شماره 494 مورخ 1360/03/30 
و پایانکار به شماره 11375 مورخ 1361/05/04 و  همچنین صورت مجلس تفکیکی به شماره 

 .141530/ش مورخ 1361/07/08 بوکه که بپیوست میباشد
مالک طی مجوز به شماره 3/33/6175 مورخ 1382/03/05 مجوز احداث بالکن در حد یک 
سوم را دریافت نموده (6/4 متر مربع) ولی با توجه به وضع موجود بالکن مورد نظر را بصورت 
سراسري اجرا نمود که با توجه به مساحت ارائه داده شده از طرف نقشه بردار به مساحت 
11/35 متر مربع توسعه بالکن تجاري را دارد(بالکن بصورت بتنی بوده و با قدمت سال 82)

.با توجه به سال ساخت بالکن مشمول کسري پارکینگ نمیگردد
*********************************************************

**********************
از بابت تخلف فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11357 مورخ 1396/10/23

. بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
 .کل مغازه و بالکن داخل عمق تجاري قرار دارد

.به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشنینی میباشد
.مغازه در حال حاضر به شغل کیف مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد

 .مراتب جهت استحضار  وصدور دستور مقتض یه حضورتان ایفاد میگردد

32
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 632604000(ششصد و  سی و  دو میلیون و  

ششصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 150.62  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11359 تجدید 
نظر

سردارجنگ
ل-کوچه 
احمد

2-2-10080-25-1-0-0 32
3
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 79 مورخ 1396/03/25 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 382.5 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 148.16 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.04 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.04 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.04 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.04 مترمربع -4
.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 20.18 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
.در طبقات مجموعاً به مساحت  2.46 مترمربع

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

با توجه عدم اعطاء تراکم در زمان صدور پروانه مشمول  تبصره کلی شماره 7 از دفترچه  -9
.سقف تراکم شهر رشت نمی گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 46.19 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
. موجود 71.83 درصد است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل  

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

32
3
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت خانم پروین خورشیدي 
دافچاهی مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 4.68 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 58032000(پنجاه و  

هشت میلیون و  سی و  دو هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 4.68  4
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11361 بدوي سردارجنگ
ل-نبش 
کوچه 
سرچشمه

2-2-10206-10-1-4-0 32
4

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ  یک باب مغازه به مساحت 13.98 متر مربع برابر 
سند مالکیت ، به انضمام بالکن در حد یک سوم به مساحت 4.66 متر مربع داراي بالمانع 

 . صادره به شماره 2/33/37183 مورخه 1383/11/28  است
مالک به صورت خالف ساز اقدام به تعمیرات کلی کاشی کاري و کف سازي  و  توسعه بالکن 
به مساحت 4.68 متر مربع  نموده است که مساحت بالکن  مجموعاً   9.34 متر مربع است 

.سال وقوع 1396 . ( کالً داخل عمق تجاري )
. فاقد فعالیت شغلی و فاقد تابلو است
. نیاز به تهیه خط پروژه است

--------------------------------
. به استناد خط پروژه شماره 1125 مغازه مذکور فاقد عقب نشینی است

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا بصورت انباري در زیرشیروانی  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25 برابر 
ارزش معامالتی (ریال 960000) جریمه بمبلغ   19836000(نوزده میلیون و  هشتصد و  

سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.53  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11362 تجدید 
نظر

بادي -
اله-ساغري
سازان-احت
شام

2-3-10204-4-1-0-0 32
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  433230000(چهارصد و  سی و  سه میلیون و  دویست و  سی هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 103.15  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 93 مورخه 1394/10/20به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 338/60 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 119/68 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 :
اضافه بنا در همکف به مساحت 19/84 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27/77 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27/77 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27/77 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت توسعه انباري به مساحت 16/53 مترمربع -5
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

.کسري پارکینگ ندارد -7
الزم به ذکر است با توجه به نصب دو درب 4/50 متري در وضع موجود و حذف پارکینگ 
.حاشیه اي لذا یک باب از پارکینگ ها (شماره 4 موجود) مورد پذیرش نمی باشد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11267 مورخ 

1396/09/21 و راي کمیسیوتجدید نظر به شماره 2/96/11362 مورخ 1396/10/30 بوده که 
.بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشخص نشد
*********************************************************
*********************************************************

******************************************************
الزم به ذکر است که باتوجه به نصب دو درب 4/5 متري که موجب  به حذف پارك حاشیه اي 
زمان پروانه شده بوده با توجه به درخواست متقاضی که به شماره 90842 مورخ 1397/05/14
 ثبت در اتوماسیون این منطقه گردیده است متقاضی تقاضا دشاته تا با پرداخت عوارض آن 

 .پارکینگ شماره 4 مورد قبول واقع گردد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

32
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
کلیه تخلفات به مساحت 21/63 متر مربع با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جریمه بمبلغ 4927584(چهار میلیون و  نهصد و  بیست و  هفت هزار و  پانصد و  

هشتاد و  چهار) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 21.63  0.5
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11364 تجدید 
نظر

زیر کوچه 2-1-10007-19-1-0-0 32
6

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک قطعه زمین برابر سند مالکیت فاقد مساحت 
که از بابت اعیان داراي بالمانع شماره 3/33/6516 مورخه 1381/03/21 بوده  که مالک بدون 
اخذ مجوز اقدام به احداث انباري به مساحت  16.43 مترمربع و به مساحت   5.20 مترمربع 
بارانداز و به مساحت   1.16 مترمربع سرویس بهداشتی و همچنین تعمیر کلی سربندي نموده 

 . است . ( سال وقوع 1386 )
. با توجه به سال وقوع  کسري پارکینگ ندارد

. مساحت اعیان خالف ساز بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی است
 . به استناد خط پروژه 2718 فاقد عقب نشینی است

. مساحت عرصه و سایر اعیان مندرج به صورت تقریبی است
. تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند

---------------------------------------------
طی بازدید مجدد به عمل آمده متقاضی اقدام به تخریب سرویس بهداشتی به مساحت 1.16 

. متر مربع نموده است
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي محمدرضا فالح جوریابی و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاري(مغازه) به 
مساحت 8.68 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 

49996800(چهل و  نه میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد)  ریال محکوم 
و اعالم میدارد.در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛ مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 8.68  4
 

1440000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11365 بدوي دباغیان-کو
چه شهید 
 اصغر فالح

2-3-10132-8-1-0-0 32
7

در خصوص بناي مسکونی مازاد برتراکم با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به 
بمساحت 18 مترمربع به مبلغ  1,890,000(یک میلیون و  هشتصد و  نود هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18  1.5
 

70000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ ارض و اعیان یکبابخانه که ارض 
آن انتقالی از سردار حاجتی و غیره و اعیان احداثی خریدار است به مساحت 221 مترمربع و 

 .فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت دو باب خانه مسکونی و دو باب مغازه 
تجاري مجموعا در 2 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري بوده و از بابت دو واحد خانه مسکونی 
به مساحت کلی 152 مترمربع و یک واحد مغازه تجاري به مساحت 18 مترمربع داراي بالمانع 
شماره 35622 مورخه 1369/10/12 و بالمانع (پاسخ اتحادیه صنفی) شماره 3/33/18891 
مورخه 1377/09/30 و شماره 3/33/35384  مورخه 1389/04/09 است و حالیه داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا همزمان ساز به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1360) -1

تبدیل قسمتی از مسکونی به تجاري (مغازه) به مساحت 8.68 مترمربع.(سال وقوع  -2
.تخلف 1391)

:ضمنا مشخصات صنفی دو باب مغازه موجود به ترتیب از شمال به جنوب به شرح زیر است
.مغازه اول از حد شمالی فاقد بالکن، تابلو و فعالیت شغلیست -1

مغازه دوم از حد شمالی فاقد بالکن و داراي دو باب تابلو به ابعاد تقریبی 0.8*1 مت و به  -2
مساحت کلی 0.8 مترمربع و تابلو دیگر منصوب به بدنه جانبی (حد جنوبی) به ابعد 1.3*1.75
. متر و به مساحت کلی 2.27 مترمربع بوده و بصورت مشاور امالك مورد استفاده می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2260 به مساحت تقریبی 34 مترمربع از اعیان و به مساحت 

.تقریبی 5 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

32
7

در خصوص تخلف ساختمانی خانم پروانه پی سپار و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 11.33 متر مربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 57103200(پنجاه و  هفت میلیون و  یکصد و  سه هزار 

و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 11.33  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11366 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان شهید 
عطاآفرین

2-2-10020-187-1-0-0 32
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول شماره 131مورخه 1396/08/16 
بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت 

.کلی 471.73 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 66.3 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.3 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18 مترمربع -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.65 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.37 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -7

.صادره به مساحت 2.48 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.06 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 80.81 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 11.33 مترمربع (طبقه همکف) داراي راي بدوي شماره  
2/96/11366 مورخه 1396/10/23 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.97 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

32
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7
.مساحت 2.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 156441600(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  چهارصد و  چهل و  یک هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.28  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/16 2/96/11367 بدوي تختی-سر 
خبنده-کاس

پین 2

2-1-10037-20-1-0-0 32
9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بناي مرحله ي اول شماره 136 مورخه 1396/09/01 
بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت 

.کلی 521.62 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

.مساحت 23.28 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري  
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
در خصوص بناي مسکونی به مساحت 120.32 مترمربع ؛با توجه به سابقه بنا ( سال 

وقوع تخلف 1355 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.
سایر 120.32  0

 
55000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/10/30 2/96/11370 بدوي تختی -

-انتهاي 
--بازدیدي

2-1-10125-2-1-0-0 33
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماپیرو نامه شماره ش ر-137155- 96/7/12  کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه مالک از مکان فوق  بصورت یکباب ساختمان مسکونی  قدیمی و یکباب مغازه برابر 
مدارك  اراده شده داراي خرید نامه عادي  ( نسقی) میباشد با توجه به  نقشه برداري ارائه 
شده  توسط  مهندس نقشه بردارآقاي مهندس  محمد ابو مسعود  کیابانی داراي پروانه 

اشتغال بشماره 00067-610-11 عضو سازمان  نظام مهندسی ساختمان گیالن مساحت عرصه 
104/79 متر مربع اعیان بصورت 1/5 طبقه  بمساحت کلی 120/32 متر مربع ( که از این مقدار 

: 45/45 متر مربع بصورت تجاري ) میباشد  موارد تخلف به شرح زیر است
بناي داخل تراکم آن بسطح 118/10 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 2/22 متر -1

مربع ( سال محاسبه تخلف به استناد فیش برق 1355 میباشد )
تبدیل قسمتی ازمسکونی و حیاط به تجاري  بسطح 45/45 متر مربع ( از این مقدار  -2

بسطح 1/30 بصورت سرویس بهداشتی)
 با توجه به تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -3

.سال محاسبه تخلف 1395 میباشد
با توجه به عدم وجود سند مالکیت و نامه شماره ب/9027298/ص معاونت محترم معماري و 
شهرسازي اعالم عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر 

.می باشد

33
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 95046000(نود و  پنج میلیون و  چهل و  شش هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 20.44  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/19 2/96/11371 تجدید 
نظر

بادي اهللا 
-کوي 
سمیع- 
کوچه 
صدرالعلما

2-3-10231-104-1-0-0 33
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 81 مورخ 1393/06/02 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 230.26 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 9.18

: مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.06 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.06 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.06 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3.18 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف از بابت عدم رعایت حداکثر 0.35 مساحت پیلوت به  -5

مساحت 5.05 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -6

 همکف و طبقات به مساحت مجموعاً 6.21 مترمربع
مالک قسمتی از کوچه حد شرقی مابین خط پروژه و پروانه صادره  به مساحت 36.37  -7
مترمربع را بدون مجوز شهرداري دیوارکشی نموده و در تصرف دارد.(طول دیوارکشی بدون 

  مجوز 17.86 متر می باشد.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 49.28 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 53.14 درصد می باشد.(به میزان 3.86 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد. تراکم اعطایی ندارد

حالیه اداره ثبت طی نامه پیوست به شماره 109/95/7667 مورخ 1395/05/18 اعالم نموده 
که در زمان تفکیک، مالک قسمتی از حد شمالی و شرقی برابر نامه شهرداري عقب نشینی 
نموده و حالیه قسمتی از حد شرق برابر نقشه ترسیمی در تصرف داردو در این مورد 
درخواست اظهارنظر نموده است که در پاسخ و با توجه به بند (6) مندرجات فوق مالک 
قسمتی از کوچه حد شرقی مابین خط پروژه و پروانه صادره  به مساحت 36.37 مترمربع را 
بدون مجوز شهرداري دیوارکشی نموده و در تصرف دارد که از این مقدار به مساحت 35.62 
مترمربع خارج از حدود مندرج در سند مالکیت می باشد.(الزم به توضیح است مساحت 

33
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35.62 مترمربع مطابق صورتمجلس تفکیکی پیوست به شماره 22154 مورخ 1359/08/29 
قبل از تفکیک جزو سند مالکیت ملک فوق بوده و در محدوده عقب نشینی قرار گرفته بود 
که مالک تا زمان صدور پروانه فوق الذکر محدوده مربوط به عقب نشنیی را در تصرف داشته 

//است.)
*********************************************************

*****************************
حالیه کمیسیون محترم ماده 100 طی تصمیم به شماره 2/96/11180 مورخ 1396/08/20 
پرونده را به شهرداري اعاده داده تا در خصوص عرض کوچه بر اساس طرح تفصیلی و پروانه 
هاي صادره اظهارنظر شود که در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده و مطابق خط پروژه شماره 
566 پیوست(مربوط به طرح تفصیلی زمان صدور پروانه)عرض گذر اصالحی 8 متري بوده و 
سایر پروانه هاي صادره ساختمان هاي موجود در کوچه نیز عرض گذر 8 متري را مالك قرار 

//.داده اند
با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

200  0
 

2100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1396/10/30 2/96/11374 بدوي -
آزادي-تابا
-ن شمالی

2-3-10039-64-1-0-0 33
2

ضمنا با توجه به بند 24 ماده 55 در خصوص تبدیل واحد مسکونی به تجاري ، کسري 
پارکینگ به مساحت 100 متر مربع منتفی میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

100  0
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي  
پالك فوق  با توجه به سوابق بصورت  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 260 مترمربع 

برابر سندمالکیت می باشد.از بابت اعیان ویالیی داراي بالمانع به شماره 
2/33/248858-95/3/4 میباشد حالیه مالک بر خالف مجوز مبادرت به تعمیرات داخلی 
جزئی شامل کف سازي و کاشیکاري و همچنین با تخریب قسمتی از دیوار داخلی بصورت 
تجاري اقدام نموده است  با توجه به عدم همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك و عدم ورود 
به داخل ملک  تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها   به صورت تقریبی می باشد و ابعاد و 
حدود دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود.   موارد تخلف 

: به شرح زیر است
 تبدیل مسکونی به تجاري بسطح تقریبی 200 متر مربع -1
 به جهت تبدیل داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري -2

.سال تخلف 1396 میباشد
در خصوص عقب نشینی  پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

33
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 147386400(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  

هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 87.73  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11379 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه بهارانه 2
-کوچه 
نوین

2-1-10103-32-1-0-0 33
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 476,733,600(چهارصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  

سی و  سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 94.59  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1395/12/04 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 534.99 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف چهارم بوده و داراي اضافه بنا به مساحت 
:کلی 94.59 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.33 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -5
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -6
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 87.73 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1396)

الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

33
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدابراهیم سیدشادهی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً بمساحت 
99.94 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 478497600(چهارصد و  
هفتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 94.94  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11383 بدوي پل عراق 
بسمت 
دانشسرا

2-3-10020-4-1-0-0 33
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 87.41 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ146,848,800(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار 
و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 87.41  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11383 بدوي پل عراق 
بسمت 
دانشسرا

2-3-10020-4-1-0-0 33
4

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقه چهارم از یک واحد به دو واحد با 
توجه به رعایت تعداد پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از 
تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد واحد 

مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 42.3  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 83ذمورخ 1396/03/27 بصورت 4
طبقه بر روي پیلوت به انضمام اره پله و آسانسور در زیرشیروانی  در 7 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 792/5 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد لتمام سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 94/61 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 16/29 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 16/83 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 16/83 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 16/83متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 27/83متر مربع که از این مقدار به مساحت 11 متر -5
 .مربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب ساز میباشد

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 9/22 متر مربع-6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت16/59 مترمربع در همکف و به 
مساحت 70/82 مترمربع در طبقات مجموعا به مساحت 87/41 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور د رهمکف و اضافه -8

 نمودن به پیلوت به مساحت 0/33 متر مربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی در طبقه چهارم از -9

 یک واحد به دو واحد به مساحت 42/3 متر مربع
*********************************************************
********************************************************
کسري پارکینگ نداشته ولی با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه 7 واحد مسکونی بوده و 
تعداد 7 واحد پارکینگ بدون تزاحم داشته ولی در حال حاضر 8 واحد مسکونی بوده و 8باب 
 پارکینگ داشته که 2 باب در تزاحم یکدیگر بوده که در خصوص کسري پارکینگ مشول 

 .عوارض درامدي میباشد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی هنوزبا توجه به مرحله ساختمانی هنوز نما اجرا نشده 

33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 .است
.رعایت عقب نشینی و همچنین رعایت  ارتفاع 2/40 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدابراهیم سیدشادهی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ اضافه بنا در 

زیرشیروانی جمعاً  بمساحت 157.8 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 795312000(هفتصد و  نود و  پنج میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال صادر 
و اعالم میدارد.

جریمه 157.8  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11384 بدوي پل عراق - 
آل 

بویه--خمام
ي زاده - بن 
4 متري

2-3-10020-20-1-0-0 33
5

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 10.61 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ17,824,800(هفده میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 10.61  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 1396/03/27 بصورت 3طبقه 
 .بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 324 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد لتمام سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 157/8 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 29/23 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 40/83متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 40/83متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 40/83متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی  به مساحت 6/08 متر مربع-5

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -6
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 10/61 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************
مشمول نما و نظر شهري میگردد ولی هنوز با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده 

 .است
کسري پارکینگ نداشته ولی با توجه به اینکه در پروانه صادره با توجه به نقشه هاي موجود 
در پرونده فنی در ضلع غرب یک درب 3متري و در ضلع جنوب یک درب 4 متري و  2 پارك 
حاشیه اي داشته و در حال حاضر دو درب 2/5 متري در ضلع شمال و دو درب 2/5 متري در 
ضلع غرب احداث نموده  و فقط یک پارك حاشیه اي داشته که با توجه به این موضوع و به 

 .جهت رعایت پارك حاشیه اي پارکینگ شماره 2 مورد تایید نمیباشد
*********************************************************

****
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11384 مورخ 

1396/10/23  مبنی بر جریمه و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11493 مورخ 
.1396/11/17 مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد

33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 .بعد از راي صادره خالفی مشاهد نشد
رعایت عقب نشینی همچنین به رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار 

.الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 657742500(ششصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  چهل و  

دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 141.45  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/10/30 2/96/11388 تجدید 
نظر

منظریه-کو
چه شهید 
قربان 
میرزاییان-(
میهن)کوچه 
چهارم-بن 
بست دوم

2-3-10063-113-1-0-0 33
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته  لذا راي بدوي عینا تایید میگردد

سایر 77.12  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 10 مورخ 96/02/10 ، به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت یک واحد مسکونی و به مساحت کلی 231.40 مترمربع صادر 

..گردیده است
..عملیات ساختمانی درمرحله اسکلت و سربندي میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش  بنا درطبقات 1-3  جمعا 
:.بسطح  125.97 مترمربع (سال وقوع96) بشرح ذیل میباشد

افزایش در همکف بسطح 33.82 مترمربع -1
افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 33.82 مترمربع که جمعا بسطح 67.64 مترمربع-2

افزایش بنا درطبقه سوم  بسطح  24.51 مترمربع-3
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 14.46مترمربع ((انباري وراهرو درزیرشیروانی  اجرا -5

نگردید.))
کاهش سطح راه پله درطبقات 1-3  وافزودن به فضاي مفید هرکدام بسطح 5.16 مترمربع -6

که جمعا بسطح 15.48 مترمربع
..مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. و تاکنون نماسازي اجرا نشده است-7

..ضمنآ درهنگام صدور پروانه صادره استفاده از تبصره 7 سقف تراکم نداشته است-8
 افزایش تعداد واحد مسکونی از یک واحد به دو واحد مسکونی-9

..رعایت پارکینگ میگردد-10
..کسري حد نصاب  فضاي باز بمقدار40مترمربع دارد-11

.کسري فضاي سبز بمقدار20 مترمربع دارد-12
حالیه آسانسور اجرا نگردیده و درهنگام صدور پروانه از تشویقی آسانسور نیز استفاده -13

 .نشده است
..مراتب چهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

33
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
تخلفات همکف بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 245,028,000(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  بیست و  هشت 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.17  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11389 تجدید 
نظر

منظریه-ابو
ذر 

شمالی-بن 
بست سوم

2-3-10031-25-1-0-0 33
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 117 مورخ 1396/06/22 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 590/6 متر مربع صادر گردیده 
است. حالیه عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري طبقه همکف بوده بوده و با توجه به 
ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت 

:کلی 29/17 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 29/17 متر مربع -1

.طبقه اول به مساحت 140/25 متر مربع اجرا نشده است -2
.طبقه دوم به مساحت 140/25 متر مربع اجرا نشده است-3
.طبقه سوم به مساحت 140/25 متر مربع اجرا نشده است-4
.زیرشیروانی به مساحت 29/6 متر مربع اجرا نشده است-5

 .رعایت فضاي سبز میگردد ولی به مساحت 9/91 متر مربع کسري فضاي باز دارد

مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده 
.است

شایان ذکر است که خالف اعالم شده و اظهار نظر در خصوص پارکینگ  تا  این مرحله بوده و 
.اظهار نظر نهایی منوط ادامه کارساختمانی و ارائه نقشه برداري از طرف متقاضی میباشد
رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست. مراتب جهت 

 .استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 1396-201816  ش ر مورخ 1396/10/09  
در خصوص اینکه پیشروي صورت گرفته در چه جهتی بوده و اینکه نسبت به مجاورین چه 

وضعیتی دارد
با توجه به بازدید مجدد که در تاریخ 1396/10/10 صورت گرفت مشخص گردید که پیشروي 
در حد جنوب به سمت کوچه بوده شایان ذکر است که همسایه ضلع غربی نیز برساز بوده  و 

.ملک مورد نظر خود را هم بر همان ساختمان ضلع غرب خود ساخته است
همچنین الزم به ذکر است که مرحله ساختمانی در حد سقف طبقه سوم بوده  و با توجه به 
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اینکه در مرحله اتمام فونداسیون متقاضی الزام به دریافت پروانه احداث بنا مرحله دوم بوده 
و همچنین مطابق بند 3 چکیده ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی طرح تفضیلی شهر 
رشت در صورت عدم دریافت هر مرحله از پروانه و ادامه عملیات ساختمانی در مراحل بعدي 
کل زیر بناي احداثی تخلف ساختمانی محسوب میگردد لذا کل زیر بنا ساختمان تا این 
مرحله به مساحت 677/68 متر مربع  به عنوان تخلف ساختمانی محسوب میگردد(سال 

وقوع 1396)
شایان ذکر است گه در خصوص تخلف صورت گرفته در طبقه همکف داراي راي کمیسیون 
ماده به شماره 2/96/11118 مورخ 1396/08/29 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر 

 .به شماره 2/96/11389  مورخ 1396/10/23 مبنی بر جریمه میباشد

الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا ،تعداد طبقات ،تعداد واحدها ،کسري پارکینگ 
احتمالی ،افزایش ارتفاع و اظهار نظر در مورد عقب نشینی متعاقبا پس از آجرچینی و ارائه 

 .کروکی نقشه برداري از وضع موجود اعالم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر 
جانمایی(وهمچنین با توجه به نامه شماره 207639مورخ 96.10.16شهرداري در 
خصوص رعایت پخ مجموع عرض دوگذر) راي به جریمه به مبلغ30,072,000(سی 

میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.9  0.5
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي 1396/10/30 2/96/11391 بدوي -
تختی-سرخ
بنده-عشق
ي-بن بست 
 گلستان
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به 
جریمه به مبلغ174333600(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  سی و  سه 

هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 37.49  1.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 204 مورخه 1394/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 963.74 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سربندي و آجرچینی بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32.8 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.03 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2.03 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.03 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 2.03 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 32.8 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.67 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.63 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)

داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 17.90 مترمربع  -8
.بابت تغییر جانمایی.(سال وقوع تخلف 1395)

افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 4.06  -9
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار چینی محوطه و پیلوت در خصوص عقب نشینی متعاقبا و در زمان  -13
.پایانکار اظهارنظر می گردد

*********
حالیه در پاسخ به نامه شماره 141781 مورخه 1396/07/18 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و 
همچنین تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/96/11026 مورخه 1396/07/11 مبنی 
بر آخرین وضعیت ملک، مقدار جانمایی و همچنین رعایت پخ به میزان 1/10 مجموع عرض دو 
گذر اعالم می گردد اوال مرحله ساختمانی در مرحله سربندي و آجرچینی است. ثانیا مقدار 
تغییر در جانمایی اعیان مجموعا به مساحت کلی 17.90 مترمربع است. ثالثا پخ دیوار محوطه 

.به میزان 1/10 عرض دو گذر در وضع موجود اجرا و رعایت گردیده است

33
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
تجدید نظرخواهی شهرداري منطقه دو رشت نسبت به دادنامه شماره 2/96/10924 – 
96/5/29 صادره از شعبه دوم کمیسیون ماده صد، که مفاد آن داللت بر عدم وقوع 
تخلف ساختمانی دارد، وارد و موجه نمی باشد زیرا راي صادره صحیحا و خالی از 

منقصت قانونی اصدار یافته و خدشه اي بر مبانی و ارکان آن متصور نمی باشد لذا با رد 
اعتراض، دادنامه بدوي، عینا تایید می نماید

سایر 3910.22 1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11396 تجدید 
نظر

سبزه -
میدان--اس
الم پرست

2-2-20118-130-1-0-0 33
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توضیحات بازدید :احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی شامل سه قسمت به شرح زیر می باشد
الف- پالك به شماره ملک 144/3-144/1الی 144/3-15که بر روي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 282مورخ 1382/05/02 به صورت پارکینگ و تجاري (پاساژ) در 1.5 طبقه به مساحت 
کلی 5030.10مترمربع (2558.74مترمربع به صورت پاساژ ،2267.90مترمربع پارکینگ و به 
مساحت 203.40مترمربع انبار و موتور خانه) صادر گردید و به شماره 9935 مورخ 
1385/03/30داراي گواهی عدم خالف و به شماره 45879مورخ 1387/12/28 گواهی 
پایانکار در 3.5 طبقه به مساحت کلی 9087.44مترمربع (همکف شامل 80 باب تجاري به 
مساحت 2337.44مترمربع،طبقه اول شامل 80 باب تجاري به مساحت 2250مترمربع ،طبقه 
دوم به مساحت 2250مترمربع به صورت پارکینگ عمومی و طبقه سوم به مساحت 2250 
مترمربع به صورت پارکینگ عمومی) صادر گردید و داراي صورتمجلس تفکیکی به شماره 
22225مورخ 1388/04/16 به صورت همکف 69باب مغازه ،طبقه اول 68باب مغازه و طبقات 
دوم و سوم به صورت پارکینگ می باشدقابل ذکر است طبق بالمانع به شماره 2/33/52804
مورخ 1388/07/14(صادره توسط شهرداري رشت) مکان فوق به صورت یکجا به بنیاد تعاون 
ناجا واگذار گردیدکه در نامه مورد نظر پارکینگ طبقات دوم و سوم به صورت عمومی قید 
شده است این در حالیست که در صورتمجلس تفکیکی در این خصوص (عمومی بودن 
پارکینگ) اشاره اي نشده و فقط پارکینگ تجاري از آن نامبرده شده است.حالیه مالک با 
تخریب دیوارهاي داخلی در طبقات همکف و اول اقدام به احداث فروشگاه زنجیره اي نموده 
است،طبقات دوم و سوم  به صورت پارکینگ می باشد ،قابل ذکر است طبقه همکف به 
مساحت 2307 مترمربع و طبقه اول 2327 مترمربع بوده که از این مقدار 872.49 مترمربع 
به صورت تبدیل راهروي مشاعی در طبقه همکف و 838.81 مترمربع به صورت تبدیل 
راهروي مشاعی در طبقه اول به صورت فروشگاه می باشدهمچنین از این مقدار به مساحت 
97.52 مترمربع در طبقات همکف و اول به صورت تبدیل آسانسور حمل ماشین به آسانسور 
حمل کاال (جزء مساحت فروشگاه ) می باشد،(سال تخلف 1391- ضمناً در طبقه اول تعداد 19

 باب تجاري مستقل نیز وجود دارد.)
داراي تغییرات مساحت در همکف و طبقات (به علت خطا در مساحت یابی در زمان صدور 
پایانکار) به صورت همزمان ساز و به مساحت مجموعاً 231 مترمربع و همچنین تبدیل 

:راهروي مشاعی به فروشگاه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 30.44 مترمربع(نسبت به پروانه)-1

افزایش بنا در طبقه اول به مساحت 77 مترمربع (سال تخلف1387)-2
افزایش بنا در طبقه دوم به مساحت 77 مترمربع (سال تخلف1387)-3
افزایش بنا در طبقه سوم به مساحت 77 مترمربع (سال تخلف1387) -4
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تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه همکف به مساحت 872.49 مترمربع (سال  -5
تخلف1391)

تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه اول  به مساحت 838.81 مترمربع (سال  -6
تخلف1391)

ب-محوطه مشاعی فروشگاه (فوق االشاره) که مالک (بنیاد تعاون ناجا) در سال 1391بدون 
مجوز در چهار طبقه به مساحت کلی 1332 مترمربع (همکف 318.19 مترمربع ،طبقه اول،دوم 
وسوم به مساحت 331.71 مترمربع و راه پله به بام به مساحت 18.68 مترمربع ) اقدام به 
.احداث بنا با اسکلت فلزي نموده  که حالیه به صورت انبار کاال مورد استفاده می باشد
ج-پالك شماره 120 اصلی و 160/1 اصلی در حدود شرقی و جنوبی که مالک (بنیاد تعاون 
ناجا) در سال 1391به قصد توسعه فروشگاه بدون تجمیع دو پالك فوق و اخذ مجوز احداث 
بنا اقدام به ساخت بنا با سطح اشغال 100 درصد در چهار طبقه به مساحت کلی 2662.11 
مترمربع (همکف 613.81مترمربع و طبقات اول ،دوم و سوم هر طبقه 613.81 مترمربع و راه 
پله به بام 206.87 مترمربع ) با اسکلت بتنی نموده است که حالیه همکف به عنوان ورودي به 
آسانسورهاي حمل ماشین ،طبقات اول و دوم به عنوان سالن بازي کودکان و طبقه سوم به 

 .عنوان دفتر کار مورد استفاده می باشد
د-کل مجموعه برابر ضوابط طرح تفصیلی جهت پارکینگ تجاري به مساحت تقریبی 

.4225.11 مترمربع کسري پارکینگ تجاري دارد

حالیه داراي اضافه بنا نسبت به پایانکار به مساحت 4225.11 مترمربع و تبدیل راهروي 
مشاعی به فروشگاه به مساحت کلی 1711.3 مترمربع و کسري پارکینگ تجاري به شرح زیر 

:می باشد
افزایش بنا به مساحت 231 مترمربع و به صورت همزمان ساز به علت خطا در مساحت -1

 یابی در زمان صدور پایانکار
 احداث بنا در محوطه مشاعی در چهار طبقه به مساحت 1332 مترمربع-2

احداث بنا در پالك شماره 120 اصلی و 160/1اصلی در چهار طبقه به مساحت 2662.11 -3
مترمربع

 تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه همکف به مساحت 872.49 مترمربع -4
 تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در طبقه اول  به مساحت 838.81 مترمربع -5

کسري پارکینگ تجاري به مساحت 4225.11  مترمربع -6
(الزم به ذکر است مساحت هاي عرصه و اعیان مندرج در جدول کاربریها در ساختمان اصلی 
داراي پایان کار با استناد به نقشه هاي معماري و در قسمت انبار کاال و همچنین ساختمان 
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احداث شده برروي پالك هاي 120اصلی و 160/1 اصلی با استناد به کروکی نقشه برداري 
ممهور به مهر مهندس نقشه بردار ارایه شده توسط متقاضی می باشد.)

ضمناً داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 18486مورخ 1390/10/29 مبنی بر 
تخریب و تجدید نظر به شماره 10446 مورخ 1391/09/06 مبنی بر جریمه بوده که دیوان 
عدالت اداري طی دادنامه به شماره 9209970903001553 مورخ 1392/05/26راي کمیسیون 
تجدید نظر را نقض و پرونده را به کمیسیون تجدید نظر همعرض ارجاع نمود و کمیسیون 
همعرض طی راي به شماره ص/929971/200 مورخ 1392/12/17 از بابت 169 باب کسري 
پارکینگ، 801 مترمربع توسعه بناي تجاري و 3266 مترمربع بناي تجاري راي به پرداخت 
جریمه داده که طی بررسی بعمل آمده مشخص گردید که راي کمیسیون همعرض بر اساس 
گزارش کارشناس رسمی دادگستري که با محل و مساحت تخلفات فوق الذکر داراي مغایرت 
بوده صادر گردیده که طی ارسال مجدد پرونده به کمیسییون ماده100 ،کمیسیون مذکور طی 
نامه پیوست به شماره 2/96/10608 مورخ 1396/04/20 اعالم نموده: با عنایت به مطالعه جامع 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري و آراي اصداریافته ... مقرر گردید نظر به اینکه پرونده 
داراي راي همعرض بوده که قطعیت یافته ،چنانچه تخلفات همزمانساز و یا جدیدي دارد که 

".براي آن راي صادر نشده اعالم تا اتخاذ تصمیم گردد
فلذا با توجه به دستور کمیسیون ماده 100 فوق الذکر و طی بررسی بعمل آمده داراي مابه 

:التفاوت به شرح ذیل می باشد
تبدیل راهروي مشاعی به فروشگاه در ساختمان اصلی به مساحت 910.30 مترمربع (سال  -1

تخلف 1391)
کاهش بنا در ساختمان اصلی به مساحت 2028 مترمربع (نسبت به راي) -2

احداث بنا در محوطه مشاعی(انبار کاال) به مساحت 1013.81 مترمربع(سال تخلف 1391) -3
کاهش بنا در طبقه همکف محوطه مشاعی(انبار کاال) به مساحت 12.81 مترمربع (نسبت  -4

به راي)
احداث بنا در پالك شماره 120 اصلی و 160/1اصلی به مساحت 1986.11 مترمربع(سال  -5

تخلف 1391)

حالیه طی نامه دفترخانه ارایه شده تقاضاي معامله پالك ثبتی شماره 160/1 را دارد که برابر 
سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه (فاقد مساحت و حدود و ابعاد) میباشد.با توجه به 

.خط پروژه موجود فاقد عقب نشینی میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مساحت عرصه وضع موجود به صورت تقریبی می باشد
با توجه به اینکه پالك ثبتی 120 و 160/1 همینک به صورت یکجا مورد استفاده قرار می 
 .گیرند مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها مربوط به هر دو پالك مذکور می باشند
الزم به ذکر است با وجود اینکه دو پالك 120 و 160/1 به صورت یکجا استفاده می شوند 
هیچکدام از حدود ثبتی دو پالك مطابق اسناد مالکیت ارایه شده به دیگري ختم نمی 

//.گردد
با توجه به محتویات و مالحظه سوابق پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مابه التفاوت بناي تجاري به مساحت 2/5 متر مربع موضوع 
گزارش به شماره 2/33/249863 مورخ 1396/10/17 پیرو سابقه با ضریب یک پنجم 

ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 94/165 مورخ 
94/04/09 جریمه بمبلغ 40000000(چهل میلیون )  ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 2.5  0
 

3300000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/11/10 2/96/11400 بدوي چله 
خانه-دکتر
--حشمت

2-2-20106-129-1-4-0 340

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 25  0
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در همکف به مساحت 
.107/50 مترمربع قطعه سوم تفکیکی برابر سندمالکیت می باشد

داراي پروانه به شماره 449 مورخ 1350/05/03 و  پایانکار ساختمانی به شماره 1170 مورخ 
.1363/04/24 مندرج در صورت مجلس تفکیکی به شماره 1175 مورخ 1363/05/04می باشد
وضع موجود طی بازدید بعمل آمده وبا استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده (مربوط به 
یک باب مغازه حد شمالی )و نقشه هاي تفکیکی منضم به صورتمجلس تفکیکی فوق الذکر 

:داراي تخلفات به شرح ذیل می باشد
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت تقریبی 40 مترمربع در طبقه همکف (سال تخلف  -1

(1393
احداث مغازه در حیاط با مصالح فلزي به مساحت تقریبی 19.62 مترمربع در طبقه همکف  -2

(سال تخلف 1394)
.داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -3

از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 37/5 مترمربع و یکباب کسري پارکینگ 
تجاري و یکباب کسري پارکینگ مسکونی داراي راي (جریمه) بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/94/8728 مورخ 1394/07/07 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت تقریبی 2.50 مترمربع در طبقه همکف (سال تخلف   -1

(1393
احداث مغازه در حیاط با مصالح فلزي به مساحت تقریبی 19.62 مترمربع در طبقه همکف  -2

(سال تخلف 1394)
داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال تخلف 1394) -3

کاهش یک باب کسري پارکینگ مسکونی(نسبت به راي) -4

:توضیحاً مغازه ها به ترتیب از شمال به جنوب به شرح ذیل می باشد
مغازه شماره (1) داراي فعالیت شغلی کله پزي و تابلو به ابعاد استاندارد -1

مغازه شماره (2) داراي فعالیت شغلی میوه فروشی و فاقد تابلو -2
با استناد به خط پروژه شماره 670 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 105 

مترمربع از اعیان در هر طبقه می باشد.(از این مقدار به مساحت 42.50 مترمربع مربوط به دو 
//باب مغازه خالفساز فوق الذکر می باشد.)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسرافیل روشن جعفرآباد و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقه سوم (به علت عدم رعایت دو 
متر عقب سازي) بمساحت 13.08 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 109872000(یکصد و  نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 13.08  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11401 بدوي بلوار امام 
خمینی-کو
ي عضدي 
-بن بست 
برزو

2-3-10101-62-1-0-0 341

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 104 مورخه 1395/12/26 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.936/25 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 13/08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1396)
کاهش بنا در همکف به مساحت 0/67 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/67 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/67 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13/08 مترمربع (به علت عدم رعایت دو متر عقب  -4
سازي در طبقه مذکور)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 8/10 مترمربع -5
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت 13/08 مترمربع اضافه بنا داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11401 مورخه 
.1396/10/23 می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 59/8 درصد می باشد.(به میزان 0/2 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و بالمانع اعالمی (سال 1366) در گزارش کارشناس 
شهرداري باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را در خصوص احداث 
بالکن تجاري با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2226000(دو میلیون و  
دویست و  بیست و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید. 
ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 

برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 10.6  3
 

70000  , 1366 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11405 بدوي ساغریسازا
ن-بازارچه 
ساغریسازا
ن-نبش 
کوچه 
حشمت

2-3-10008-13-1-0-0 34
2

توضیحات بازدید احتراما به استحضار  میرساند داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب دکان 
میباشد. (طبق سند اجاره مستقل ارائه داده شده از طرف متقاضی)(سند ارائه داده شده فاقد 

مساحت و طول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي اعالم شده تقریبی میباشد)
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداري به شماره 4512 مورخ 
1362/02/31 بوده که در بنچاق به شماره 66280 مورخ 1362/04/04 در دفترخانه شماره61  

.ثبت و بپیوست میباشد
از بابت بالکن بالمانعی ارائه داده نشده است. (بالکن بصورت بتنی با قدمت حدود 30 

سال-1366) (ارتفاع بالکن 1/7 متر میباشد)
مغازه در حال حاضر به شغل خواربارفروشی مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلوي تبلیغاتی 

.میباشد
*********************************************************
*********************************************************

************
.به استناد خط پروژه شماره 566 کل مغازه در تعریض قرار دارد

 .مراتب جهت اسنحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک موردنظر و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري ، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  35866800(سی و  
پنج میلیون و  هشتصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 26.24  3
 

455625  , 1386 طبقه مازاد بر تراکم 1396/10/23 2/96/11408 تجدید 
نظر

خیابان امام 
- خیابان 
بحرالعلوم - 
نرسیده به 
بانک ملی

2-1-10148-12-1-4-0 34
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك ارائه شده توسط متقاضی پروانه ساختمانی شماره 185 مورخه 
1386/06/27 بصورت 1 طبقه به انضمام بالکن (در حد یک سوم) در یک واحد تجاري و به 

.مساحت کلی 17.06 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام و بهره برداري بوده و بر اساس کروکی نقشه برداري 
ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 26.24 مترمربع و کاهش بنا به مساحت 

:0.05 مترمربع به نسبت پروانه صادره و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.05 مترمربع -1

اضافه بنا در بالکن بصورت تبدیل بالکن در حد یک سوم به بالکن سراسري به مساحت  -2
.8.49 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1386)

احداث یک طبقه مازاد به مساحت 17.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 5  -3
مترمربع بصورت کنسول به سمت شارع 12متري (مطابق پروانه) حد شمالی می باشد.(سال 

.وقوع تخلف 1386)
ضمنا قبل از صدور پروانه داراي راي بند 12 مورخه 1383/09/30 کمیسیون ماده 5 به شرح 

:زیر می باشد
با توجه به تقاضاي مالک پالك ثبتی 3461 واقع در بازار رضا، نرسیده به مسجد صفی به 
مساحت کل 12.8 مترمربع با کاربري بافت میانی بازار مبنی بر تقاضاي تخریب و احداث 
مجدد مطرح و با توجه به نامه شماره 13/24/3118 مورخه 1383/06/02 میراث فرهنگی، 

.احداث بنا با سطح اشغال صد درصد با ارتفاع 5.5 متر بالمانع است
ضمنا در وضع موجود طبقه همکف مغازه فوق الذکر بصورت فروشگاه لوازم خانگی و 
همچنین بالکن و طبقه اول بصورت انبار تجاري مورد استفاده بوده و داراي تابلو استاندارد 

.است
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 963/131/6836 مورخه 1396/07/25 سازمان میراث فرهنگی، 
.صنایع دستی و گردشگري استان گیالن را ارائه نموده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به مدارك و مستندات موجود در پرونده و رونوشت سند مالکیت ارائه شده از 
سوي مالک که داللت بر مسکونی بودن پالك موردنظر دارد لذا اعضاي کمیسیون 
باتوجه به مراتب فوق و انجام معاینه محلی ، ملک مذکور را بعنوان واحد مسکونی 
تلقی و ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم مجاز ، به مبلغ  14926000(چهارده میلیون و  نهصد و  بیست و  شش هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.26  0.1
 

1000000  , 1388 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/10/23 2/96/11409 تجدید 
نظر

چله -
خانه--سرر
شته دار

2-2-20106-189-1-0-0 34
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 53,590,000(پنجاه و  

سه میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 107.18  0.5
 

1000000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

باتوجه به اعاده ملک از تجاري (چاپخانه) به مسکونی ، کسري چهار قطعه پارکینگ 
منتفی می گردد. 

سایر 100  0
 

1000000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی مشاع مشترك ششدانگ یکباب  خانه به شماره 
.178/1 برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

داراي یک باب اعیان به صورت سوله چاپخانه(در زمان بازدید فاقد فعالیت) به مساحت 
209/37 مترمربع، سایبان مسقف به مساحت 35/40 مترمربع و یکباب انباري به مساحت 
11/67 مترمربع بوده که از بابت احداث آن مدارکی ارائه نگردیده است.(قدمت تقریبی سال 
1388) به مساحت 149/26 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 107/18 مترمربع خارج تراکم 

.می باشد که داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
برابر راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره راي 2/96/11409 مورخه 1396/10/23 اعضاي 
کمیسیون ملک مزبور را به عنوان واحد مسکونی تلقی و راي به جریمه زیربناي آن (به 
مساحت کلی 256/44 مترمربع) داده اند و درخصوص کسري پارکینگ با توجه به تلقی 
نمودن به عنوان مسکونی، کسري پارکینگ تجاري را منتفی نموده اند. لیکن با توجه به سال 
وقوع تخلف (1388) و ضوابط قدیم پارکینگ و تلقی نمودن ملک به عنوان مسکونی، داراي 

.یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2578 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/5 مترمربع از 

.عرصه حد جنوبی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به اینکه نامبرده براساس مفاد و مدلول پروانه مبادرت به احداث بنا در این 
بخش نموده لذا مراتب تخلف در این قسمت محرز و مدلل نیست و به رد آن اظهارنظر 

می گردد.

سایر 165.58  0
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11410 بدوي باقرآباد-جن
ب مسجد 
باقر اباد

2-1-10012-17-1-0-0 34
5

حسب مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک 
موردنظر و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با 
وصف محرز بودن تخلف،  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص 
توسعه تجاري ، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، به 

مبلغ  801964800(هشتصد و  یک میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79.56  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی ، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,299,597,600(یک میلیارد و  دویست و  

نود و  نه میلیون و  پانصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 221.02  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 35.04  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 228 مورخه 1394/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي مغازه به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري و به مساحت 

.کلی 1026.57 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 197.96 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.54 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 43.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 43.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 43.48 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1395) -5
.اضافه بنا در انباري زیرشیروانی به مساحت 18.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -6

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 38.81  -7
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول (بالکن) به مساحت 40.75 مترمربع.(سال وقوع  -8
.تخلف 1395)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -9
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 12.12 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو، راه پله و آسانسور به انباري به مساحت  -10
23.06 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395).(الزم به ذکر است از مساحت فوق تنها مساحت 
12.74 مترمربع (عدم رعایت حداکثر مساحت انباري (5 مترمربع)) مشمول پرداخت عوارض 

.درآمدي می شود)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی گردیده است -11

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت35.04  مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -12
.مسکونی از 6 واحد به 7 واحد.(سال وقوع تخلف 1395)

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -13
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
یک درب سواره رو در حد شرقی اضافه گردیده که موجب تامین یک باب پارکینگ و  -15
حذف یک باب پارك حاشیه اي می شود ولی با توجه به تغییر وضعیت دیوار حد شرقی مغازه 
ها و تبدیل دیوار شیشه اي به دیوار آجري (در نقشه ارائه شده) و تامین پارك حاشیه اي 

34
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.مذکور در این قسمت موجب پرداخت عوارض کسري پارکینگ در این خصوص نمی گردد
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -16

.دیوار هاي قدیمی محوطه تا کنون تخریب نگردیده است -17
ضمنا هنگام صدور پروانه ساختمانی داراي راي بند 15مورخه 1394/06/17 کمیسیون ماده 5

: به شرح بوده است
با تغییر کاربري از مسکونی به نوار تجاري مخالفت گردید. نظر به قرار گرفتن 48.83 

مترمربع از پالك مذکور در مسیر تعریض، با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر روي 2 باب 
مغازه به مساحت کلی حداکثر 40 مترمربع به ارتفاع 3.40 متر (با بر سازي از سمت معابر 16 و 
10 متري در حد شمال و غرب و شرق ملک) و پیلوت به منظور تامین پارکینگ به ارتفاع 2.4 
متر، با رعایت سطح اشغال حداکثر 70 درصد پس از رعایت تعریض، با تامین پارکینگ به 
تعداد واحد هاي مسکونی بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و 
مقررات طرح تضیلی مصوب موافقت گردید.(ضمنا در صورت عدول از راي، مصوبه مذکور 

.ابطال می گردد)
همچنین با توجه به اینکه در متن راي فوق الذکر اعالم شده در صورت عدول از راي، مصوبه 
مذکور ابطال می گردد، عالوه بر تخلفات فوق الذکر، آیتم هاي دیگري نیز به عنوان تخطی از 

:راي کمیسیون ماده 5 اعالم به شرح زیر اعالم می گردد
(ضمنا پیشاپیش اعالم می گردد تخلفاتی که در زیر خواهد آمد با توجه به مقایسه اعالم 
ضوابطه اعالم شده توسط مدیر معماري و طرح هاي تفضیلی (مندرج در سیستم) و راي 

.کمیسیون فوق الذکر است)
داراي بناي خارج از سطح اشغال به مساحت 34.99 مترمربع.(در همکف).(سال وقوع  -1

.تخلف 1395)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 90.59 مترمربع.(در طبقات).(سال وقوع تخلف  -2

(1395.
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت مغازه تجاري به مساحت 40 مترمربع.(سال وقوع تخلف  -3

(1395.
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درزیرزمین  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 231136000(دویست و  سی و  یک میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.28  2
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11415 بدوي الکانی-22-
- بهمن

2-2-20078-15-1-0-0 34
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه احداث بنا به شماره 111 مورخ 1396/06/14 
، به صورت 6باب مغازه با بالکن و زیرزمین و بمساحت کلی 389/43 مترمربع صادر گردیده 

..است
..عملیات ساختمانی درمرحله اتمام فنداسیون وستون زیرزمین  میباشد

حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي افزایش بنا برخالف مدلول پروانه 
مرحله اول در زیرزمین بسطح 37.28 مترمربع نموده است.. (سال تخلف96)
.مشمول ضوابط نما ومنظر میگردد.. و تاکنون نماسازي اجرا نشده است

..رعایت پارکینگ میگردد
مراتب جهت صدور شروع عملیات ساختمانی و عدم خالفی و صدوردستور مقتضی ارسال 

..میگردد
درخصوص گزارش فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 11415 مورخ 96/10/30 

..دریافت نمودند وداراي سوابق پرداخت تخلفات درواحد محترم خالف میباشد

34
6

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي پرویز احسانی چمبلی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقه چهارم بمساحت 27.03 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 181641600(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  

چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 27.03  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/11416 بدوي -
الکانی-صن
دوق 

عدالت-امی
ن -بن 
بست گل 
سرخ-ساخت
مان زیتون

2-2-20086-154-1-7-0 34
7

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 136.58 متر 
مربع در طبقه چهارم به انضمام دو باب انباري در زیر شیروانی به مساحت کلی 9.9 متر مربع 
قطعات 1 و 2 و پارکینگ به مساحت 12.5 متر مربع  برابر سند مالکیت، که داراي پروانه و 

 پایانکار به شماره فوق است
حالیه مالک اقدام به توسعه بنا در 2 متر عقب ساز طبقه چهارم به مساحت 27.03 متر مربع 

  . به صورت خالف ساز نموده است . سال وقوع  1396، کسري پارکینگ ندارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 522,233,250(پانصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  سی 
و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 102.93  1.75
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/11/10 2/96/11420 بدوي مطهري-گذ
ر فرخ 
-کوچه 
شهید 
حقیقی - 
کوچه قوام

2-3-10233-25-1-0-0 34
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 1.16مترمربع با ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 1798000(یک 

میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 1.16  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 10 مورخه 1395/05/17 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 279.4 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 83.03 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 30.6 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.83 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.6 مترمربع -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 26.17 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -5

.در طبقات مجموعا به مساحت 11.29 مترمربع
.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 8.61 مترمربع -6

.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد -7
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  1.16 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات و طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ4,198,320,000
(چهار میلیارد و  یکصد و  نود و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 499.8  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11424 بدوي طالقانی--ا
سدي

2-2-10002-91-1-0-0 34
9
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول شماره 6 مورخه 1395/04/13 بصورت 
3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.384.09 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف پنجم بوده و با توجه به ارائه نقشه معماري 
وضع موجود توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 314.7 مترمربع و به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 45.2 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.2 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45.2 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45.2 مترمربع -4

.اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد به مساحت 133.9 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري % تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 8.38  -6

.مترمربع
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد -7

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -8
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -9
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 176.72 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . 25  0
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/30 2/96/11427 بدوي -
ولیعصر--ب
ن اکبري

2-3-10045-45-1-0-0 35
0

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي  
پالك فوق بصورت یکباب مغازه   که از مکان فوق  با  نصب دو دستگاه خود پرداز بصورت 
خدمات بانکی  انصار مورد استفاده قرار میگیرد با توجه به عدم هکاري مالک در خصوص 
ارائه مجوز و مدارك   تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها   به صورت تقریبی می باشد و 
ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود.  موارد 
احداث یکباب مغازه بسطح تقریبی  20 متر مربع  بصورت  -1: تخلف به شرح زیر است
در خصوص سال تخلف 1395 داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2 خدمات بانکی انصار
الزم بذکر است : با توجه به مقدار عقب نشینی پس ازارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد
عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت 

گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس 
از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از 

     .سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

137004000(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.3  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11431 بدوي دانشسرا 
-کوچه 
جعفرخواه

2-3-10120-1-1-0-0 35
1
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 112 مورخ 1396/06/15 بصورت 2 طبقه 
بر روي پیلوت  به انضمام 1 باب مغازه  به مساحت 35 متر مربع  در4 واحد مسکونی  و 1 

.واحد تجاري  به مساحت کلی 512/35 متر مربع  صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري طبقه همکف بوده  و با توجه به ارائه نقشه  
 .برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 22/56  متر مربع میباشد

کاهش بنا  در همکف به مساحت 0.34 متر مربع(به مساحت 11/62 متر مربع بصورت سایه  -1
کنسول بوده که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد و فقط داراي عوارض درآمدي 

میباشد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11/28 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11/28 متر مربع -3
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 2/8 متر مربع -4

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به -5
 مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0/74 متر مربع

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است

*********************************************************
***********

 .داراي پرونده به شماره 301552 مورخ 1396/09/29  میباشد
سال وقوع تخلف 1396

.مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
*********************************************************

********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده  صد به شماره 2/96/11431 مورخ 
1396/10/30 و راي کمیسیون تجدید نظر  ماده صد به شماره 2/96/11518 مورخ 

    ..1396/11/29 بوده که بپیوست میباشد

.کسري پارکینگ ندارد
رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست.مراتب جهت 

 .استحضار  وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

35
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی اوقاف مالک اعیان:درنا صفاري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا دوم جمعاً بمساحت 

4.86  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 22599000(بیست و  دو 
میلیون و  پانصد و  نود و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 4.86  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 2/96/11432 بدوي عطا 
آفرین-کوچ
ه فالح 
آبادي

2-2-10044-10-1-0-0 35
2

در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 50.58 مترمربع مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ470,394,000(چهارصد و  هفتاد میلیون و  سیصد و  نود و  چهار هزار )  ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 50.58  3
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 0.31 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ480,500

(چهارصد و  هشتاد هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 31.  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 75 مورخ 1394/08/26 بصورت2 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام اره پله و آسانسور و انباري در طبقه سوم  در 1 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 291/12 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد لتمام سفت کاري و نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 55/44

: متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 1/62 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1/62 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1/62 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  از بابت عدم احداث انباري و راهرو به 46/1  احداث یک طبقه -4
مازاد به مساحت 50/58 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -5
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 0/31 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

*
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا  شده است
.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب2برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 27330000(بیست و  هفت میلیون و  سیصد و  سی هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.24  2
 

1200000  , 1379
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11434 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
کوچه 
 عضدي

2-3-10128-2-1-0-0 35
3

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند بر روي پالك فوق الذکر پروانه ساختمانی به شماره 213 مورخ 
1378/09/22 و گواهی پایانکار به شماره 22986 مورخ 1379/12/1 به مساحت کلی 287/1 
متر مربع (همکف به مساحت 87 متر مریع- طبقه اول به مساحت 100/05 متر مربع و طبقه 
.دوم بهمساحت 100/05متر رمربع)در 2 طبقه در 3 واحد مسکونی صادر شده است
 .داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 11251 مورخ 1380/02/29 میباشد

با توجه به مساحت هاي موجود در نقشه تفکیکی و با توجه به احداث 3 باب انباري و 1 باب 
:سرویس بهداشتی داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13/24 متر مربع که از این مقدار به مساحت 2/28 -1
متر مربع بصورت همزمانساز به سال وقوع 79 و به مساحت 10/96 متر مربع بصورت ساخت 

3 باب انباري و 1 باب سرویس بهداشتی در حیاط با سال وقوع 88
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1/82 متر مربع -2
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1/82 متر مربع -3

*********************************************************
*****************

 .باب انباري و 1 باب سروس بهداشتی با مصالح بنائی  و سقف حلب میباشد 3
.رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 117331200(یکصد و  هفده میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 23.28  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 2/96/11435 تجدید 
نظر

تختی-سر 
خبنده-کاس

پین 2

2-1-10037-20-1-0-0 35
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بناي مرحله ي اول شماره 136 مورخه 1396/09/01 
بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت 

.کلی 521.62 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

.مساحت 23.28 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري  
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

35
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، باتوجه به قدمت بنا و 
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  1668800(یک میلیون و  ششصد و  
شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 95.36  0.1
 

175000  , 1375 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11443 بدوي بلوار شهید 
بهشتی-خیا
بان 

ولیعصر-کو
چه شهید 
علی عشقی

2-3-10042-192-1-0-0 35
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,290,125(یازده میلیون و  دویست و  
نود هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 43.01  1.5
 

175000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 12/9405 به مساحت 
.103/07 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان با مصالح بنایی با قدمت تقریبی 21 سال (سال 1375) مستنداتی ارائه نگردید. 
به مساحت 95/36 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 43/01 مترمربع خارج تراکم می باشد. 

.با توجه به قدمت مشمول کسري پارکینگ نمی گردد
به استناد خط پروژه شماره 2154 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 15/80 مترمربع از 

.اعیان می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 
کسري یک قطعه پارکینگ را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 
بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  

هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/30 2/96/11444 تجدید 
نظر

-
آزادگان--
صفایی

2-3-10183-59-1-3-0 35
6

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به اینکه این کمیسیون در مقام 
رسیدگی به اعتراض نامبرده از حیث تعیین ارزش سرقفل، موضوع را به هیئت سه 
نفره کارشناسان ارجاع و هیئت تعیینی ، ارزش سرقفل مغازه موردنظر را به مبلغ 
3,800,000,000 (سه میلیارد و هشتصد میلیون) ریال  تعیین و اعالم نمودند لذا با 

تقلیل یک پنجم ارزش سرقفل تعیین شده در راي بدوي (از مبلغ 800,000,000 ریال به 
مبلغ 760000000(هفتصد و  شصت میلیون ) ریال) دادنامه مذکور را نتیجتا تایید می 

نماید. 

جریمه 46.39  0
 

3100000  , 1370
 , 1392

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب دکان و محوطه به 
طی بازدید بعمل آمده .مساحت 70 مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد
ملک فوق داراي دو باب مغازه مجموعا به مساحت 70 مترمربع (صد در صد بنا) بوده که یک 
داراي پروانه تعمیرات .باب آن داراي بالکن به مساحت 22.39 مترمربع می باشد

3/33/88356 مورخه 1392/10/25 بوده (بر اساس آن زیر بناي مجاز بصورت یک باب مغازه 
داراي اضافه  -28:1 متري و بالکن 18 متري) و بعد از آن داراي تخلف به شرح زیر می باشد
بنا در همکف به مساحت 42 مترمربع بوده که از این مقدار به مساحت 3.77 مترمربع 

بصورت همزمان ساز در مغازه قدیمی (سال وقع تخلف 1370) و به مساحت 38.23 مترمربع 
داراي اضافه بنا  -2.بصورت احداث یک باب مغازه جدید (سال وقوع تخلف 1392) می باشد
 -3.در بالکن به مساحت 4.39 مترمربع با مصالح بتنی می باشد.(سال وقوع تخلف 1392)
ضمنا اطالعات .داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1392)
مغازه اول از حد شرقی داراي تابلو  -1:صنفی دو باب مغازه فوق الذکر به شرح زیر می باشد
به ابعاد 1.4*6.2 متر و به مساحت کلی 8.68 مترمربع بوده و بصورت سوپر مارکت مورد 
به استناد .مغازه دوم از حد شرقی فاقد تابلو و فعالیت شغلی می باشد -2.استفاده می باشد
حالیه با توجه به نامه **********.خط پروژه شماره 2313 فاقد عقب نشینی می باشد
شماره 248435- 1395 مورخه 1395/12/04 کمیسیون محترم ماده صد و بررسی بعمل 
آمده، اعالم می گردد گزارش ارسالی به کمیسیون صحیح بوده و ادعاي مالک کامال مغایر می 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.باشد

35
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

150,331,000(یکصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 26.71  4
 

1360000  , 1373
 , 1396

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/12/08 2/96/11445 بدوي خ -
--مطهري

2-3-10221-4-1-2-0 35
7
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 299500 -96/8/8 و عطف بنامه شمارهش ر 
-187056-96/9/20 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق 
بصورت یکباب مغازه و انباري  تجاري  متصل به مغازه و بالکن سرتاسري  با فعالیت شغلب 
فروش کیف و کفش چرم با نام تجاري آرس چرم  داراي تابلوي تبیلغاتی  بسطح تقریبی 13 
متر مربع با ارتفاع 2/5 متر  برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت یکباب مغازه بسطح51 
متر مربع وانباري متصل به مغازه بسطح 7 متر مربع و بالکن  بسطح 23 متر مربع داراي 
سوابق درآمدي بشماره 5253 و اصناف  بوده  در این خصوص نیاز به گواهی واحد درآمد 
میباشد حالیه مکان فوق بدون اخذ مجوز از شهرداري مبادرت به تعمیرات جزئی داخلی 
شامل نصب سقف کاذب و رنگ آمیزي و توسعه بالکن  و احداث باالبر در مغازه اقدام نموده 
است  با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس  نقشه بردار آقاي  مهندس 
محمد ابو مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال  بشماره 00067-610-11 عضو سازمان نظام 
مهندسی مساحت مغازه همکف بسطح  48/72 متر مربع ( از این مقدار بسطح 1/23 بصورت 
باالبر میباشد )و مساحت انباري بسطح7/99 متر مربع و بالکن سرتاسري در نیم طبقه  
بسطح 47/49 متر مربع  اعالم شده برابر  نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف به شرح زیر 

: است
توسعه تجاري در انباري متصل به مغازه  بسطح 0/99 متر مربع در همکف  به دلیل خطاء    -1

 در مساحت یابی بوده ( سال محاسبه 1373)
داراي  کاهش بناي تجاري مغازه  در همکف  بسطح 2/28 متر مربع ( نسبت به بالمانع) -2
بناي مازاد بر تراکم بسطح 1/23  از بابت احداث  باالبر در همکف ( سال محاسبه 1396) -3

توسعه باکن بسطح 24/49 متر مربع با مصالح چوبی ( سال محاسبه 1396) -4
کل متراژ داخل از عمق قرار دارد

.در خصوص مقدار عقب نشینی در درخواستهاي بعدي متعاقبا اعالم میگردد

35
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

469475000(چهارصد و  شصت و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 263.75  0.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 2/96/11446 بدوي -
حافظ--نست
رن

2-2-20094-10-1-0-0 35
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم زیرزمین ، همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ2296200000(دو 

میلیارد و  دویست و  نود و  شش میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 258  2.5
 

3560000  , 1396 افزایش زیر بنا خارج از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1396/11/17 2/96/11446 بدوي -
حافظ--نست
رن

2-2-20094-10-1-0-0 35
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 188 مورخ 1393/12/27 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 7 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 723.67 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 365.38 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه زیر زمین  به مساحت 44.82 مترمربع -1

.اضافه بنا در همکف به مساحت 44.82 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 96.46 مترمربع به صورت  بالکن سرتاسري مغازه -3

.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.82 مترمربع -4
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.82 مترمربع -5

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 44.82 مترمربع -6
.  اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 44.82 مترمربع -7

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.93 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل فضاي مسکونی به واحد تجاري همکف به  -9

.مساحت 40.59 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مفید در -10
طبقات ( در طبقه اول به مساحت 4.63 به بالکن تجاري و در طبقات دوم الی پنجم به 
.مساحت 3.99 متر مربع  فضاي مسکونی )  مجموعاً به مساحت  20.59 مترمربع

. تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 4 واحد کاهش یافته است -11
فعال رعایت پارکینگ میگردد. (  4 واحد تجاري و 2 واحد مسکونی نیاز داشته که در  -12

زمان صدور پروانه 1 واحد تجاري اخذ گردیده است )
( فعالً رمپ به زیر زمین اجرا نگردیده است )

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 51.39 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
. موجود 74.82 درصد است

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -14
تبصره مذکور  به مساحت کلی  226.15 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

. گردد که از این مقدار به مساحت 89 متر مربع تجاري است
رعایت یک بیستم مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده که در زمان 

. پایانکار الزامی است
سال وقوع 1396

داراي راي کمیسیون ماده 5(بند3)طبق صورتجلسه مورخ 1390/10/29 به این شرح 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



میباشد:با احداث بنا در حد 4طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 89مترمربع 
(با استفاده غیرکارگاهی و غیر صنعتی)همراه با بالکن مغازه در حد یک سوم و 5طبقه 

مسکونی بر روي پیلوت (مجموعأ در 7 واحد مسکونی)و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال 
در 60درصد طول پالك با احداث زیرزمین به منظور تامین پارکینگ مناسب در تراز 60- و با 
.ارتفاع مفید حداقل 2/10متر با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی  258 مترمربع و 263.75 متر مربع تراکم اعطایی داراي 
راي جریمه و به مساحت  152 متر مربع طبقه مازاد  داراي راي تخریب و اعاده به وضع سابق 
در رأي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11446 مورخ 1396/11/17 و تصمیم 

کمیسیون به شماره 2/97/11653 مورخ 1397/02/11 مبنی بر ( پرونده عینا جهت بررسی در 
خصوص میزان دقیق تخلفات ( گزارش جدید ) به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش 

.کارشناسی تهیه و نتیجه به این کمیسیون منعکس گردد ) است
-------------------------------------------------------------

----
توضیح : طبق بررسی و بازدید میدانی به عمل آمده و مقایسه وضع موجود با پروانه 

ساختمانی صرفاً بالکن در تراز طبقه اول توسعه یافته و سرتاسري شده است .بنا بر این طبقه 
. مازاد موضوعیت ندارد

-------------------------------------------------------------
--

داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12333 مورخه 1397/06/31 مبنی بر { 
نظر به مغایرت متراژ تخلفات ساختمانی در گزارش کارشناسی ( مقدار تخلف در راي بدوي و 
مقدار گزارش شده در مرحله تجدید نظر ) لذا پرونده عینا به شهرداري منطقه اعاده تا پس 
از بررسی مجدد توسط کارشناس مربوطه گزارش اصالح و سپس پرونده جهت اتخاذ تصمیم 

 شایسته اعاده گردد }
طی بررسی مجدد به عمل آمده گزارش اولیه منجر به صدور راي بدوي توسط کارشناس 
محترم فنی به صورت غیابی و خارج از ملک و بدون ارائه نقشه هاي چون ساخت ارائه شده 

 توسط متقاضی بوده است
------------------------------------------------------------
داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12499 مورخه 1397/08/01 مبنی بر ( با 
توجه به مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه محل ، به نظر میرسد مقدار 102.21 متر مربع 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



که در گزارش بصورت بالکن سرتاسري مغازه قید شده ، در واقع یه واحد تجاري مستقل 
میباشد لذا به منظور جلوگیري از تضییع حقوق مالک و شهرداري پرونده اعاده میگردد تا 
. ضمن بررسی مجدد موضوع  ، جهت تصمیم شایسته به این کمیسیون ارسال گردد ) است
طی بازدید مجدد به عمل آمده در مورخه 1397/09/17 مالک اقدام به احداث راه پله داخلی 
از مغازه به بالکن نموده است  ، لذا بالکن مذکور به عنوان واحد تجاري مستقل محسوب 

. نمیگردد
با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 

جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي احداث بارانداز و 
انباري ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  22,979,200(بیست و  

دو میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.02  1
 

960000  , 1370
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/11/03 2/96/11453 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-
دانشسرا-من
گنزچی-پن
جم-مسکر

2-3-10151-27-1-0-0 35
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي احداث ایوان را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در 
مبلغ جریمه به مبلغ  15,120,000(پانزده میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال تایید 

می نماید

جریمه 15.75  1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی عرصه و اعیان زمین  به مساحت 227.85 مترمربع که از بابت 
100 متر مربع اعیان  داراي بالمانع به شماره 2/33/248744 مورخه 1395/02/20 است .با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 49.77 

:مترمربع به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 49.77 متر مربع   ( که از این مقدار به مساحت 15.75 
متر مربع بابت  احداث ایوان  سال وقوع 1396و به مساحت 11 مترمربع انباري به دلیل خطا 
در مساحت یابی سال وقوع 1370و به مساحت 23.02 مترمربع احداث بارانداز جهت 

پارکینگ سال وقوع 1396
به استناد خط پروژه شماره 2113  به مساحت تقریبی 62.10 متر مربع  در تعریض کوچه هاي 

. 10 متري قرار دارد
---------------------------------

داراي تصمیم کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 2/96/10590 مورخه 
1396/08/23 مبنی بر ( میزان عقب نشینی به تفکیک عرصه و اعیان اعالم و به صورت 
هاشور و با ابعاد و اندازه بر روي کروکی ملک مشخص سپس جهت بهره برداري و اتخاذ 

 تصمیم کمیسیون ارسال گردد ) میباشد
به مساحت تقریبی 48.43 متر مربع از عرصه و به مساحت تقریبی 13.67 متر مربع از اعیان 
( به مساحت تقریبی 9.51 متر مربع از انباري و به مساحت تقریبی 4.16 متر مربع از بارانداز ) 
. در مسیر تعریض قرار دارد که به صورت هاشور بر روي نقشه موجود پیاده سازي گردید

35
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (توسعه 
بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
662231200(ششصد و  شصت و  دو میلیون و  دویست و  سی و  یک هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 93.01  2
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11456 بدوي راسته -
مسگران-م
طهري--مژ
دهی

2-1-10160-2-1-0-0 360

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه، به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 214596800(دویست و  چهارده میلیون و  پانصد و  نود و 
 شش هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 120.56  0.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 89,000,000(هشتاد و  نه میلیون ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/10 2/96/11456 بدوي راسته -
مسگران-م
طهري--مژ
دهی

2-1-10160-2-1-0-0 360

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 57 مورخه 1395/09/02 بصورت 2 طبقه 
روي مغازه در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 246.55 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.56 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.27 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 59.02 مترمربع که از این مقدار به مساحت 46.90  -2
.مترمربع بصورت بالکن تجاري و مابقی به مساحت 12.12 مترمربع بصورت مسکونی می باشد

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.27 مترمربع -3
کاهش بنا بصورت عدم اجراي خرپشته به مساحت 10.02 مترمربع.(در این خصوص الزم  -4
به توضیح است در وضع موجود راه پله تا بام ادامه یافته ولی با توجه به قرار گیري ملک در 
محدوده میراث، داراي خرپشته نمی باشد و مساحت آن جزء طبقه دوم محاسبه گردیده 
است و این در حالی است که در زمان صدور پروانه با توجه به ارائه پالن مجزا جهت آن، 
.مساحتی جدا براي آن لحاظ گردیده بوده و حالیه کاهش مورد اشاره به همین علت است)
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 46.11  -5

.مترمربع
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی تا کنون نگردیده است.(در  -6
.این راستا الزم به ذکر است در زمان صدور پروانه نیز این موضوع رعایت نگردیده بود)

.تبدیل انباري به فضاي مسکونی در طبقه اول به مساحت 33.9 مترمربع -7
با توجه به پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و  -8
.تامین یک باب در وضع موجود، حالیه داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مهرداد سیرتی و شرکاء نسبت به راي شماره 2.96.11210 
مورخ 96.9.8 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 2.24  2
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11457 تجدید 
نظر

نقره -
دشت--نب
ش کوچه 
فلکی

2-2-10205-1-1-0-0 361

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به  شماره 45  مورخ 
1394/07/01 به صورت یک طبقه مشتمل بر یک واحد تجاري و  به مساحت کلی 45/82 

.مترمربع صادر گردیده است
.حالیه در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري و اجراي تاسیسات می باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی داراي اضافه 
.بنا به مساحت 2/24 مترمربع می باشد

همچنین با توجه به افزایش طول ضلع باقیمانده در حد شمالی و همچنین عدم رعایت پخ 
عرض دو گذر و با توجه به تهیه خط پروژه به شماره 1125 داراي عقب نشینی به مساحت 

.تقریبی 3/08 مترمربع از اعیان می باشد
قابل ذکر است اضافه بنا اعالم شده خارج از حدود باقیمانده پروانه صادره و جزء مساحت 

.عقب نشینی فوق الذکر می باشد

.سال وقوع تخلف 1395 می باشد
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در زمان صدور پروانه پرداخت گردیده است 

(نیاز به گواهی واحد محترم درآمد)
طبق بند 3 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/9/10؛ نظر به قرار گرفتن 49/7مترمربع 
از کل پالك در مسیر عقب نشینی و با توجه به پاسخ بالمانع ادارات آب و برق و گاز و 

مخابرات با تغییر کاربري از مسکونی به تجاري ؛با رعایت عقب سازي از  سمت معبر 16متري 
تا منتهی الیه پخ در حد غربی ملک با احداث یک واحد تجاري با ارتفاع 3/4 متر بدون بالکن 
مغازه و در حد یک طبقه با سطح اشغال بنا در باقیمانده زمین با رعایت سایر ضوابط و 

مقررات طرح مصوب موافقت گردید. الزم به ذکر است ایجاد دسترسی مغازه از سمت معبر 8
. متري ممنوع می باشد

.با توجه به رعایت تراکم در زمان صدور پروانه ساختمانی مشمول تبصره 7 نمی گردد
.حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري جهت انشعاب آب به طول 5 متر آسفالت را دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقه پنجم، به 
مبلغ  283900500(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.06  2.25
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11458 تجدید 
نظر

-
چهلتن-17 
شهریور-شب
ان

2-2-20128-68-1-0-0 36
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 443 مورخه 1386/10/25 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی (بصورت مسکونی) در 9 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.1192 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:391.92 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 59.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 59.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 59.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 59.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388) -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 75.51 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388)  -6

.احداث راه پله و آسانسور به بام به مساحت 19.71 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388) -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -12

همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 306.9 مترمربع (طبقه همکف الی چهارم هر کدام 
61.38 مترمربع) داراي راي بدوي شماره 15993 مورخه 1388/08/16 کمیسیون ماده صد 
مبنی بر جریمه و بدلیل عدم مراجعه متقاضی جهت پرداخت جریمه مجددا داراي راي بدوي 
شماره 6280 مورخه 1390/04/28 مبنی بر تخریب بوده حالیه داراي مابه التفاوت به شرح 

:زیر می باشد
(الزم به توضیح است مساحتی که در خصوص آن راي تخریب صادر گردیده از اضافه بناي 

.هاي فوق کسر گردیده است)
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.04 مترمربع.(به نسبت راي) -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2.04 مترمربع.(به نسبت راي) -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.04 مترمربع.(به نسبت راي) -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 2.04 مترمربع.(به نسبت راي) -4

.کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.04 مترمربع.(به نسبت راي) -5

36
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 75.51 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388)  -6
.احداث راه پله و آسانسور به بام به مساحت 19.71 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388) -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (توسعه 
بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  650,958,000(ششصد و  پنجاه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.36  3.5
 

3300000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/11/10 2/96/11461 بدوي -
ضیابري--ن
بش علیزاده

2-2-10034-18-1-0-0 36
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 00(صفر) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 60 مورخ 1394/07/27 به صورت 1 
طبقه روي مغازه بانضمام انباري تجاري زیرشیروانی در 2 واحد تجاري به مساحت کلی 
.67.50 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:16.20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.05 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع به مساحت 8.10  -2
 مترمربع

اضافه بنا در طبقه دوم بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع به مساحت 8.10  -3
مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در طبقات به مساحت 40.16  -4
.مترمربع می باشد

داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد که یک باب آن در زمان پروانه پرداخت  -5
 .شده است

.سال تخلف 1395 می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 98.77 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -

.موجود 94.16 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

:داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 1 مورخ 90/09/02 بدین شرح می باشد
احداث ساختمان تجاري در 2 باب به صورتیکه در طبقه همکف در حد یک باب مغازه به "
مساحت 22.78 مترمربع با احتساب فضاي راه پله جهت دسترسی به طبقه باال در نظر گرفته 
شود و در طبقه باال نیز یک باب مغازه همراه با زیرشیروانی به عنوان انباري تجاري باشد 

".بالمانع است
//.درخواست عدم خالف دارد
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل سال وقوع تخلف (سال 1345 ) 

باستناد نظریه کارشناس رسمی بشماره 134771 مورخ 96.07.06 معادل 70000(هفتاد 
هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 18.74  0
 

45000  , 1345 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/14 2/96/11463 بدوي --پیرسرا- 2-2-10002-387-1-0-0 36
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ یک باب دکان 
(مطابق سند) می باشد.(سند مالکیت ارائه شده توسط متقاضی فاقد مساحت و متراژ حدود 
ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه 

.شده توسط متقاضی تکمیل گردیده است)
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق، بصورت یک باب مغازه خالف ساز به مساحت 12.53 

مترمربع و داراي بالکن چوبی به مساحت تقریبی 6.21 مترمربع (مطابق کروکی نقشه برداري 
.ارائه شده توسط متقاضی) و کال به قدمت تقریبی بیش از 50 سال می باشد

.همچنین این مغازه فاقد تابلو بوده و بصورت لوازم پرنده فروشی مورد استفاده می باشد
به استناد گواهی کارشناس خط پروژه (مندرج در سیستم) و نامه معاونت معاونت معماري و 
شهرسازي به شماره 100435-96/5/23 و 82942-96/5/1 پالك مذکور در محدوده بافت 
تاریخی پیرسرا واقع شده و هرگونه تعریض و یا هرگونه مداخله اي که ساختار تاریخی و 
سازمان کالبدي آن را دچار خدشه کند ، ممنوع است و صدور هرگونه مجوز تعمیرات کلی و 

.نوسازي منوط به موافقت با طرح میراث می باشد
الزم به توضیح است ملک فوق سابقا با مساحت متفاوت، به کمیسیون ارسال گردید ولی به 
جهت مشخص شدن سرقفل دار و یا مالک بودن استفاده کننده و بار دیگر نیز به جهت اظهار 
نظر در خصوص نظریه کارشناسی، به منطقه عودت داده شد که در خصوص سوال اول (مالک 
و یا سرقفل دار بودن) نامه شماره 73783 مورخه 1396/04/19 به دبیرخانه کمیسیون ارسال 
و در خصوص اظهار نظر در خصوص نظریه کارشناسی اعالم می گردد تمامی موار به غیر از 
مساحت مورد اشاره در نظریه کارشناسی مورد تایید است که البته این مغایرت به جهت ارائه 

.کروکی نقشه برداري ممهر به مهر نقشه بردار از بالکن ایجاد شده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

36
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص اضافه بناي همکف 
وطبقات منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي 

بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 969948000(نهصد و 
 شصت و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 192.45  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11467 تجدید 
نظر

سردرا -
جنگل--بان
ك ملی

2-2-10164-270-1-0-0 36
5
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص 68.01 مترمربع تبدیل پیلوت به تجاري و48.13 مترمربع تبدیل مسکونی به 
بالکن در طبقه اول به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  راي 
به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل( برابر نظریه  شماره 208505 مورخ 

96.10.17کارشناس رسمی دادگستري ) معادل 725600000(هفتصد و  بیست و  پنج 
میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 116.14  0
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11467 تجدید 
نظر

سردرا -
جنگل--بان
ك ملی

2-2-10164-270-1-0-0 36
5

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 882000000(هشتصد و  هشتاد 

و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 175  1.5
 

3360000  , 1395  کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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14:37زمان گزارش :
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 52 مورخ 1394/07/12 بصورت دو طبقه روي 
یکباب مغازه مشتمل بر دو واحد مسکونی و بمساحت کلی 454.89 مترمربع صادر گردیده 
است،حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت 
:کارگري) می باشد داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 193.62 مترمربع به شرح زیر  می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت  42.89 مترمربع-1
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 15.53 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 67.60 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 67.60 مترمربع-4

 کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 4.54 مترمربع-5
تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به مساحت 59 مترمربع-6

تبدیل مسکونی به بالکن در طبقه اول به مساحت 49.73 مترمربع-7
.تعداد واحدهاي مسکونی از دو واحد به چهار واحد افزایش یافته است-8

بر اساس ضوابط جدید 6 باب کسري پارکینگ تجاري دارد(پارکینگ مورد نیاز 8 باب بوده -9
 .که عوارض دو باب را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده است)

.در زمان صدور پروانه تراکم اعطایی نداشت-10
.سال وقوع تخلف 1395 می باشد

طبق بند 13 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/3/27  به دلیل قرار گرفتن پالك مذکور 
در معبر 8 متري و نیز کسري تعداد پارکینگ و مساحت باالي تجاري درخواستی و با توجه 
به بافت مسکونی پالکهاي مجاور و در جهت رعایت مسائل ترافیکی معبر مورد نظر با تقاضاي 

.فوق و نیز احداث زیرزمین مخالفت گردید
قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 

.ماده 5 مورخ 1393/05/29 می گردد .نما اجرا شده است
از بابت 7 باب کسري پارکینگ و اضافه بنا به مساحت 192.45 مترمربع و تبدیل مسکونی به 
تجاري به مساحت 116.14 داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/96/10650 مورخ 
1396/02/23 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11467 مورخ 1396/11/1بوده و حالیه داراي مابه 

:التفاوت به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت  0.31 مترمربع(نسبت به راي)-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 2.10 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1395)-2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.31 مترمربع(نسبت به راي)-3
کاهش بنا در طبقه سوم  به مساحت 0.31 مترمربع(نسبت به راي)-4

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به مساحت 9.01 -5
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مترمربع(نسبت به راي)
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 1.60 مترمربع(همزمانساز-سال -6

تخلف 1395)
کاهش یک باب کسري پارکینگ تجاري (نسبت به راي)-7

//.درخواست عدم خالف دارد
***********************************************

توضیح اینکه علت کاهش بنا در بندهاي (1،3،4) تغییر جزیی در مساحت نقشه برداري ارایه 
شده(خطا در مساحت یابی)و در بندهاي (5و7)احداث اتاق تاسیسات در پیلوت بوده که 

//.منجر به کاهش مساحت تجاري گردیده است
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی (به دلیل عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم)، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 132720000(یکصد و  سی و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 39.5  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11469 بدوي چله -
خانه--خیرا
ندیش

2-2-20104-211-1-0-0 36
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 1 مورخ 1396/02/09 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 820.40 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 39.28 مترمربع 

:برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.90 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.90 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.90 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.90 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 23.68 مترمربع(از این مقدار به مساحت 19.78  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت 2متر عقب ساز می باشد.)
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 13.31 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.22  -7
مترمربع

با توجه به کمتر بودن میزان اضافه بنا از 5درصد زیربناي پروانه ساختمانی مشمول  -8
.تبصره 7 نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 61.47 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد

// .درخواست عدم خالف دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم، به مبلغ  905562000(نهصد و  پنج میلیون و  

پانصد و  شصت و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 215.61  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11470 بدوي سبزه 
میدان-آفخ
را--آمن

2-2-10050-266-1-0-0 36
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی ، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 318,376,800(سیصد و  هجده میلیون و  سیصد و  هفتاد 

و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 189.51  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،  به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 

ششم به متراژ 151.92 مترمربع و اعمال ضریب 1 برابر براي تراس غیر مسقف به متراژ 
60.5 مترمربع، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 1,224,182,400(یک میلیارد و  
دویست و  بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 212.42  2
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
370,288,800(سیصد و  هفتاد میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.47  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 127 مورخ 1394/12/19 بصورت 5 طبقه 
.روي پیلوت در 9 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1249/21 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 498/68 مترمربع به شرح زیر و بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 46/55 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48/07 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 39/39 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 39/39 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 39/39 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم بصورت عدم رعایت دو متر عقب ساز به مساحت 73/47 -6

.مترمربع
اضافه بنا در طبقه ششم بصورت یک طبقه مازاد به مساحت  212/42  مترمربع که از این -7

 .مقدار به مساحت 60/50 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد
مشمول تبصره ماده 7 در همکف به مساحت 55/34 متر مربع و در طبقات به مساحت -8

134/17 متر مربع (مجموعا به مساحت 189/51 متر مربع)
بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله و اضافه کردن به مسکونی در  -9

 طبقه 4 و 5 به مساحت 2/82 متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

*******************************
تعدا واحد هاي مسکونی در پروانه صادره 9 بوده که در وضع موجود 8 واحد مسکونی 

 .میباشد
/مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است
باب کسري پارکینگ دارد. (با توجه به اینکه داراي 2 واحد باالي 180 متر مربع بوده و هر  2

واحد نیاز به 2 باب پارکبنگ دارد)
شایان ذکر است گه در زمان پروانه دو درب 3 متري داشته و داراي پارك حاشیه اي بوده  با 
توجه به اینکه به جانمائی جدید و با احداث درب  بیشتر پارك حاشیه اي حذف گردده ، 
پارکینگهاي 3و4 مورد قبول نمیباشد و با توجه به نصب درب 3 متري به جهت احیاي 

. .پارکینگهاي 6و 7 مشمول عوارض درآمدي میگردند
الزم به ذکر است که تعداد 10 باب پارکینگ در وضع موجودر رعایت میگردد ولیکن با توجه 
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به نامه معونت محترم فنی و شهرسازي به شماره 1394-39518 ش ر  مورخ 1394/03/27 
در خصوص اینکه در صورت عدم تامین پارك حاشیه اي نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام 

 .نماید پارکینگهاي شماره 3و4 مورد تایید نمیباشد
 .گزارش فوق در تاریخ 1396/10/18 بروز شده و مورد تایید میباشد

رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست. مراتب جهت 
 .استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف الی طبقه سوم، به مبلغ  1889546400(یک میلیارد و  هشتصد و  
هشتاد و  نه میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 249.94  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 2/96/11472 بدوي پیرسرا-بن 
بست رزاقی

2-2-10018-310-1-0-0 36
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 61,672,800(شصت و  یک میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 36.71  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

چهارم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
635,544,000(ششصد و  سی و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.66  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 29 مورخه 1396/02/19 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 939.23 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 311.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 40.21 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 65.05 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 65.05 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 65.05 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 75.66 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 10.61  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد غرب می باشد)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.59 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 7.22 مترمربع
.افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 7.36 مترمربع -8
با توجه به پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ (بصورت تزاحمی) در زمان صدور  -9

.پروانه، فعال رعایت پارکینگ می گردد
طول درب وسط از 3 به 4 افزایش یافته که در این خصوص با توجه به اینکه موجب حذف  -10

.پارك حاشیه اي نمی گردد، مورد تایید قرار گرفته است
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 36.71 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به اینکه دیوار گذاري عرصه، تا کنون انجام نگرفته و همچنین تهیه خط پروژه جدید 
(بر اساس طرح تفضیلی قدیم)، از اعیان فاقد عقب نشینی بوده و در خصوص عقب نشینی 

.عرصه متعاقبا و پس از دیوار چینی عرصه اظهار نظر می گردد
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدعلی کاظمی موضوع گزارش شهرداري منطقه 
2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً بمساحت 45.87  
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 231184800(دویست و  سی و  یک 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 45.87  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 2/96/11477 بدوي ساغریسازا
ن به طرف 
خمیران 
 زاهدان

2-3-10198-93-1-0-0 36
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 37 مورخ 1396/02/23 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 871.80 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 20.59 مترمربع 

:برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.27 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.08 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.08 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.08 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 21.90 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2.58  -7
مترمربع(الزم به ذکر است مساحت انباري زیرشیروانی در زمان پروانه به اشتباه 24.80 
مترمربع ذکر شده که طی بررسی بعمل آمده مساحت 28.10 مترمربع صحیح می باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 15.68 مترمربع
کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به اضافه کردن عرض درب پارکینگ نسبت به زمان  -8
پروانه و عدم حذف پارکینگ حاشیه اي بایستی عوارض درآمدي یک باب پارکینگی که به 

اینصورت تامین نموده را پرداخت نماید.)
با توجه به اینکه میزان اضافه بنا از 5 درصد زیربناي پروانه ساختمانی کمتر می باشد  -9

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 8 واحد افزایش یافته است -10

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.41 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
.موجود 66.06 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

.سال تخلف 1396 می باشد
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 20.59 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
25.28 مترمربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11590 مورخه 1396/12/19

: بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2.58  -1
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مترمربع(همزمانساز -سال 1396)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در   -2

 طبقات به مساحت مجموعاً 9.60 مترمربع (نسبت به راي)
//.درخواست عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک و هفتاد و پنج 
صدم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 448,644,000(چهارصد و  چهل و  

هشت میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 76.3  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/10 2/96/11480 تجدید 
نظر

رودبارتان-ن
بش کوچه 
شاه عمو

2-3-10013-33-1-0-0 37
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 52012800(پنجاه و  دو میلیون و  دوازده هزار و  هشتصد) 

ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 3.87  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

سایر 99.58  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 235 مورخه 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام زیرزمین در 12 واحد مسکونی و 5 واحد تجاري به مساحت کلی 
1488/65 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 73/46 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 268/50 مترمربع از بابت عدم اجراي زیرزمین -1
کاهش بنا در همکف به مساحت 2/84 مترمربع -2

اضافه بنا در همکف به مساحت 13/54مترمربع به صورت راه پله اختصاصی متصل به  -3
.سازه جهت دسترسی به واحد موجود در طبقه اول

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 6/71 مترمربع -4
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/24 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/24 مترمربع -6

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/24 مترمربع -7
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/92 مترمربع به صورت احداث یک طبقه مازاد به  -8
صورت انباري و راه پله و آسانسور (با توجه به افزایش ارتفاع از 6/65 متر در زمان صدور 

پروانه به 8/60 متر در وضع موجود)
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 2/25 مترمربع -9

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 3/87 مترمربع -10
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -11

مساحت 2/84 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 99/58 مترمربع -12

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -13
الزم به توضیح است که داراي چهار باب کسري پارکینگ مسکونی و یک باب کسري  -14
پارکینگ تجاري بوده که از بابت چهار باب کسري پارکینگ مسکونی و یک باب کسري 
پارکینگ تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره راي 2/95/9841  و راي 
.کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/95/10185 مورخه 1395/08/18 می باشد

.لذا با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد
همچنین الزم به توضیح است درخصوص پروانه صادره داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 
2 مورخ 1390/10/29 تحت عنوان : با تغییر کاربري از مسکونی به نوار تجاري-مسکونی به 
منظور احداث ساختمان 4 طبقه مسکونی بر روي حداکثر 5 باب مغازه به مساحت 108/20 

37
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مترمربع با استفاده غیر کارگاهی و غیر صنعتی در 12 واحد مسکونی همراه با احداث 
زیرزمین به منظور تامین پارکینگ و با در نظر گرفتن جک باالبر خودرو (در داخل سطح 
پوشش) و با رعایت سطح اشغال 75 % و رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید 
.ضمنا به منظور تامین پارکینگ اجراي سطح پوشش 100 % در زیرزمین و نیر احداث کنسول 

.در سمت خیابان 16 متري بر اساس ضوابط بالمانع می باشد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 14400000(چهارده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال عیناً تایید 

میگردد 

جریمه 10  1.5
 

960000  , 1395 احداث سایه بان بدون مجوز 1396/11/14 2/96/11481 تجدید 
نظر

-
دباغیان-مح
مدنژاد-عض
دي روبروي 
هتل 
پردیس

2-3-10090-6-1-0-0 37
1

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره  ش ر -137983-96/7/13 طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک بر 
روي پالك فوق برابر سند مالکیت ارائه شده بشماره ثبتی 2838/663 بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  و محوطه بمساحت 142/10 متر مربع برابر مدارك موجود  و منضمه از بابت 
اعیان  بسطح 71/60 متر مربع و انباري بسطح 7/10 متر مربع و سایبان بسطح 23 متر مربع  
داراي بالمانع بشماره 3/33/27688-88/6/16 میباشد حالیه مالک بر خالف مجوز  مبادرت 
به تعمیرات جزئی شامل نصب دو درب ماشین روي کنترلی و کف سازي و کاشیکاري  و رنگ 

: آمیزي  و توسعه سایبان اقدام نموده است موارد تخلف به شرح زیر است
 توسعه  سایبا ن بسطح 10 متر مربع -1
.سال محاسبه تخلف 1395 میباشد

.برابر خط پروژه شماره 783 با توجه به کوچه 10 متري فاقد عقب نشینی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در زیرزمین  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  47,348,000(چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار )ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.6  0.5
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/09 2/96/11483 تجدید 
نظر

امالك 53 و 
55 اعیان 
هاي 
ملک142 
هستند-حاف
ظ--قلمستا
ن

2-2-20083-55-1-0-0 37
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مسکونی  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 0.75برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  75,240,600(هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  چهل هزار و  ششصد)ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.18  0.75
 

3560000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 240 مورخ 1393/12/28به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 765.96 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:149.55 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 32.85 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.45 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.08 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع -5

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -6
.طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد

سطح اشغال بر اساس راي کمیسیون ماده پنج  47.60 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
. موجود 47.77 درصد است

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد

طبق بند 13 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/3/28 با درخواست مذکور از بابت تغییر 
جانمایی بنا برابر سایت پیشنهادي با رعایت 5متر فاصله از حد شمالی پالك از بر کوچه 8

متري و رعایت 2متر فاصله از حد شرقی و 2متر فاصله از حد غربی به منظور احداث بناي 3
طبقه مسکونی بر روي پیلوت مجموعا یک واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال به میزان 
47/6 %سطح کل عرصه با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و رعایت سایر 

.ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 52.91 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
1.87 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11074 مورخ 

1396/08/13 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11483 مورخ 1396/11/09 بوده و حالیه داراي مابه 
:التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 6.25 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف  -1
(1395

کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.78 مترمربع(نسبت به راي) -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف 1395) -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع(سال تخلف 1396) -4
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مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -5
طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد.(همزمانساز- سال تخلف 

(1395
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.87  -6

مترمربع(نسبت به راي)
//.درخواست عدم خالف دارد

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات، به مبلغ  781410000(هفتصد و  هشتاد و  یک میلیون و  

چهارصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 186.05  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 2/96/11484 بدوي بیستون-بن 
بست 
بقراطی

2-2-10053-126-1-0-0 37
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 60,849,600(شصت میلیون و  هشتصد و  چهل و  نه هزار و 

 ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.22  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 3 مورخه 1396/02/09 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 669.82 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سربندي و آجرچینی بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 186.05 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.65 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.35 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.35 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.35 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 44.35 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 7  -5
.مترمربع به دلیل عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی مشرف به کوچه 8 متري می باشد)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.48 مترمربع -6
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  36.22 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
:توضیحات تکمیلی

قبل از صدور پروانه صادره داراي راي بند 5 صورتجلسه 1395/03/19 کمیسیون ماده 5  -1
:به شرح زیر می باشد

با توجه به قرار گرفتن 155.88 مترمربع (حدود 50 درصد) از کل پالك در مسیر تعریض معبر 
به استناد مصوبه بند 19 کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/03/28، با احداث بنا و افزایش تراکم 
با سطح اشغال 80% در حد 4 طبقه مسکونی بر روي پیلوت، با تامین پارکینگ بر اساس 
.آخرین ضوابط پارکینگی مصوب و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید

پالك فوق اقدام به احداث 100 درصد (به مساحت 162.22 مترمربع) بنا نموده که با توجه  -2
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به اینکه مساحت باقی مانده در پروانه صادره 154.74 مترمربع است که با توجه به تهیه خط 
پروژه جدید (مطابق طرح تفضیلی قدیم) ملک مذکور تجاوز به شارع نداشته و همچنین با 
توجه به ارائه سند مالکیت تک برگی مشخص گردید که مساحت وضع موجود بر اساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده (توسط متقاضی) در زمان صدور پروانه 310.63 مترمربع بوده 
در صورتی که حالیه مطابق سند مالکیت تک برگی ارائه شده مشخص گردید مساحت وضع 

.موجود 319.65 مترمربع بوده است لذا مغایرت مورد ذکر به این دلیل می باشد
پالك فوق در زمان صدور پروانه و بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده در حد غربی  -3
داراي شکست و یک قطعه کوچک در حد جنوب غربی بوده ولی هم اکنون این شکست و 
مساحت کوچک (واقع در منتهی الیه جنوب غرب) در وضع موجود و نقشه هاي ارائه شده 
توسط متقاضی، موجود نمی باشد که علت این مغایرت، دلیل مشروح در آیتم شماره دو 

 .(ماقبل همین آیتم) می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی خانم نسرین نوبخت و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقه پنجم ؛ کاهش مساحت راه پله و افزودن به 
بناي مفید در طبقه پنجم جمعاً  بمساحت 21.69 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.75 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 127537200(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  پانصد و  سی و  هفت 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 21.69  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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ابوالقاسم-ب
هاري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 59 مورخ 1395/09/15 به صورت 5 
طبقه روي زیرزمین و پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 2054.46 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري 
ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 19.77 مترمربع برخالف مدلول 

:پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین  به مساحت 186.20 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 17.14 مترمربع -2
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 17.14 مترمربع -3
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 17.14 مترمربع -4
 کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 17.14 مترمربع -5
 کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 6.71 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم به مساحت  -7
 10.43 مترمربع

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 19.77 مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت 4 متر عقب سازي در طبقه پنجم (به کسر اضافه  -9

 بنا در این طبقه)به مساحت 17.14 مترمربع
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.35 مترمربع -10

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقه  -11
پنجم به مساحت 1.92 مترمربع

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5 درصد زیربناي پروانه ساختمانی کمتر بوده  -12
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 56.61 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد

//.درخواست عدم خالف دارد
********************************************

الزم به ذکر است ابعاد پاسیو  2.70*4.59 متر بوده و در یکی از ابعاد به طول 0.30 متر کمتر 
//.از طول 3 متر قانونی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي میرشمس شکوهی راد و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم جمعاً 
بمساحت 93.13  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 782292000
(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 93.13  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 178.72 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ300,249,600(سیصد میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار و  ششصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 178.72  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 35.61 مترمربع(از این مقدار به 
مساحت 16.46 مترمربع از بابت عدم رعایت 2 مترعقب سازي می باشد) مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی بمبلغ160,860,000(یکصد و  شصت میلیون و  هشتصد و  شصت هزار )  ریال 
صادر و اعالم میدارد.ضمناً در مورد 16.46 مترمربع از بابت عدم رعایت 2 مترعقب 

سازي مستندا به تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري حکم به تخریب و اعاده به مدلول 
پروانه صادر و اعالم میگردد.

جریمه 35.61  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 69 مورخ 1395/10/22 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 1132.93 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 128.74 مترمربع برخالف مدلول پروانه به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.53 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.15مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.15مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.15مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 35.61 مترمربع(از این مقدار به مساحت 16.46  -6

مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد.)
کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.67 مترمربع -7

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات  -8
.به مساحت مجموعا 178.72 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65.30 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد
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درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 47.83 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/11/17 2/96/11487 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان امین 
اصغري-کو
چه دهم

2-2-10009-159-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ714,537,600(هفتصد و  چهارده 
میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 106.33  2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 50 مورخ 1396/03/04 بصورت3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور و انباري  درزیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 292/9متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام  سفت کاري  و نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:106/33 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 25/67 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 25/67 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 25/67 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 25/67 متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 3/65 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت  افزایش تعدا واحد هاي مسکونی در کل ساختمان در 2 واحد - 6
به 3 واحد (طبقه  دوم و سوم بصورت دوبلکس بوده که در وضع موجود طبقه 2 و 3 هرکدام 

 بصورت یک واحد مجزا درآمده است) به مساحت 47/83 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به   انباري به مساحت 2/77متر مربع در -7

 زیرشیروانی
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد
 .تبصره ماده 7 ندارد

ازبابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11487 مورخ 
.1396/11/17 بوده که بپیوست میباشد

:حالیه با توجه به راي صادره داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به   انباري به مساحت 2/77متر مربع در -1

 زیرشیروانی
********************************************************

 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
 رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها ضمن 
نقض راي بدوي  : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 
مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 351000(سیصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ 
تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 68  0.1
 

45000  , 1349 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 2/96/11489 تجدید 
نظر

-
چهاربرادرا
ن-مطهري-
جنتی

2-3-10186-40-1-0-0 37
7

توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/33/284215-96/1/16 و عطف بنامه شماره  ش ر 
-201429-96/10/7 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده بهمراه  مالک بر روي پالك 
فوق برابر مدارك ارائه شده داراي  سند مالکیت بشماره ثبتی 4188/2 بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکباب خانه  عرصه تقریبی بسطح 90 متر مربع  اعیان  بصورت 1/5 طبقه 
 شامل همکف بسطح 45متر مربع و اتاقک زیر شیروانی بسطح 23 متر مربع بالمانعی از 

: سوي مالک ارائه نگردید  موارد تخلف به شرح زیر است
مالک بدون مجوز مبادرت به تعیرات جزئی شامل کف سازي و سیمانکاري دیوار قدیمی  -1

 اقدام نمود
مساحت اعیان  همکف و زیر شیروانی تقریبی بسطح 68 متر مربع کال داخل تراکم بوده   -2

 
. سال محاسبه تخلف برابر فیش یرق منضمه و وضعیت موجود ملک سال 1349 میباشد

برابر خط پروژه شماره 543  بسطح تقریبی 10 متر مربع از عرصه در تعریض  کوچه 8 متري 
. اصالحی قرار دارد

  
 

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 309,862,400(سیصد و  نه میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.52  2
 

3560000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/12/08 2/96/11490 بدوي بلوار 22 -
بهمن-نبش 
امین 
اصغري

2-2-10023-54-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

393,736,000(سیصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 27.65  4
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 2/96/11490 بدوي بلوار 22 -
بهمن-نبش 
امین 
اصغري

2-2-10023-54-1-0-0 37
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان درحال احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 283 مورخه 
1391/12/24 به صورت 7 طبقه روي همکف به انضمام زیرزمین در 6 واحد مسکونی و 4 
واحد تجاري به مساحت کلی 1481/55 مترمربع (همچنین داراي راي کمیسیون ماده 5 
مورخه 1388/12/18 مبنی بر بالمانع بودن احداث با رعایت 2/5 متر حیاط خلوت سرتاسري 
از ضلع غرب و احداث زیرزمین جهت تامین پارکینگ به صورت 100% و سرپوشیده با افزایش 
تراکم در حد 6 طبقه بر روي 4 واحد تجاري و 7 طبقه بر روي زیرزمین برابر نقشه پیوست 

.ممهور به مهر دبیرخانه کمیسیون)می باشد
همچنین داراي تمدید پروانه به شماره 112319 مورخه 1392/12/22 و تمدید پروانه به شماره 
ارجاع 178704 موجود در سیستم بوده و نیز به استناد خط پروژه شماره 2048 و پروانه 
.. .صادره داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 6/1 مترمربع از کل پالك می باشد

..عملیات ساختمانی درحدنازك کاري میباشد
حالیه براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بر خالف مدلول پروانه داراي 
:..افزایش بنا  درهمکف وزیرزمین جمعا بسطح18.32 مترمربع بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا در زیرزمین بسطح 2.18 مترمربع -1
کاهش سطح رمپ بمقدار 17.42 مترمربع-2

کاهش زیربنا درهمکف بسطح 0/65 مترمربع-3
با توجه به کاهش راه پله و حذف پله فرار داراي توسعه تجاري(تبدیلی) براي 2 باب مغازه -4

 درهمکف بسطح 4.60 مترمربع
 تبدیل 4باب مغازه به یک باب مغازه-5

پله فرار درهمکف وطبقات و زیرشیروانی  اجرا نگردیده است.(هر طبقه 11 مترمربع)الزم -6
به توضیح است مقادیر مذکور درمحاسبات افزایش و کاهش و همچنین تبدیل راه  پله به 
بناي مفید (اعم از تجاري ومسکونی )آورده شده است.این بند صرفآ جهت اطالع بصورت 

..جداگانه ذکر گردیده است
توسعه بالکن تجاري بسطح 23.05 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 9.86مترمربع بصورت -7
تبدیل فضاي راه پله به تجاري  و مابقی بسطح 13.19مترمربع بصورت توسعه بناي تجاري در 

 طبقه اول بوده
کاهش زیربنا در طبقات 2 الی 7 هرکدام بسطح 7.25 مترمربع که جمعا بسطح 43.50  -8

 مترمربع
کاهش سطح راه پله وآسانسور درطبقات 2-7  و افزودن به زیربناي مفید واحد هاي -9

مسکونی هر طبقه بمقدار 4.97 مترمربع جمعا بسطح  29.82 مترمربع
افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.95 مترمربع-10
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تبدیل زیرشیروانی به یکباب انباري بسطح 8.57 مترمربع (مقدار 3.57مترمربع مازاد -11
درامدي)

..باتوجه به راي کمیسیون ماده پنج ضوابط تبصره 7 سقف تراکم تعلق نمیگردد-12
..مشمول نما ومنظر نمیگردد-13

..با توجه به پروانه صادره گسري فضاي باز و فضاي سبز تعلق نمیگردد-14
با توجه به توسعه تجاري داراي دو واحد پارکینگ تجاري تعلق کرفته که یک واحد  -15
پارکینگ تجاري تامین و  یک واحد دیگر  کسري پارکینگ تجاري داشته که براساس ضوابط 
پروانه صادره  بایستی پرداخت میشده که با توجه به گواهی واحد محترم درآمد پرداخت 

نشده است .(داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد)
*********************************************************

**********************
از بابت تخلفات مذکور داراي راي بدوي به شماره 2/96/11490 مورخ 96/1208بوده که با 

:توجه به راي صادره داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
 .یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد -1

*********************************************************
**********

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 230092-1396 مورخ 1396/11/14 که 
بپیوست بوده در خصوص اینکه ملک مورد نظر سابقا داراي پرونده در کمیسیون ماده صد 

.بوده که کارشناس وقت به ان اشاره اي نشده است
با توجه به بررسی بعمل امده  مشخص گردید که مالک سابقا در ملک خود اقدام به احداث 
مغازه نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/8480 مورخ 
1394/2/05 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/94/8512 مورخ 

.1394/03/09 بمبنی بر تخریب میباشد
با توجه  به اینکه مالک پروانه احداث بنا به شماره فوق الذکر دریافت نموده اقدام به تخریب 

 .ملک قبلی نموده است و  پروانه صادره را با تخلفات فوق اجرا نموده است
*********************************************************

*****************************************************
از بابت تخلفات  فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11848 مورخ 

 .1397/04/02 بوده که بپیوست میباشد
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 . سرویس بهداشتی در مغازه اجرا شده است

 .اضافه بنا بالکن و تبدیل مسکونی به تجاري در همکف خارج از عمق تجاري میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (توسعه 
بناي تجاري) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  108112500(یکصد و  هشت میلیون و  یکصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.95  2.5
 

3100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/11/28 2/96/11491 بدوي نقره 
دشت-گوهر
ي-حبیب 
زاده

2-2-10165-34-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخ 1396/06/21 بصورت یک 
باب مغازه و بالکن به انضمام زیرشیروانی در 1 واحد تجاري  به مساحت کلی 127/71 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 13/95 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 13/95 متر مربع-1

 .زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع اجرا نشده است-2
سال وقوع تخلف 1396

طبق پروانه صادره در نقشه ها به مساحت 2/9 متر مربع داراي سرویس بهداشتی بوده که با 
/توجه به نقشه هاي وضع موجود مساحت سرویس بهداشتی 2/25 متر مربع میباشد

*********************************************************
*********************************************************

********************************************
کسري پارکینگ ندارد. -مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
.است

داراي پرونده به شماره 302175 مورخ 1396/10/24 بوده  که در مرحله ارسال به کمیسیون 
 .ماده صد میباشد

 .رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
 .به مساحت تقریبی 20/8 متر مربع در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد

از بابت 20/8 متر مربع داراي مبایعه نامه به شماره 116533 مورخ 1396/06/12بوده که در 
 .بایگانی موجود میباشد

 .طبقق پروان صادره به مساحت 20/8 متر مربع در تعریض قرار داشته است

37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 136,231,200(یکصد و  سی و  شش میلیون و  دویست و  سی و  

یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 27.03  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 2/96/11492 تجدید 
نظر

-
الکانی-صن
دوق 

عدالت-امی
ن -بن 
بست گل 
سرخ-ساخت
مان زیتون

2-2-20086-154-1-7-0 38
0

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان  به مساحت 136.58 متر 
مربع در طبقه چهارم به انضمام دو باب انباري در زیر شیروانی به مساحت کلی 9.9 متر مربع 
قطعات 1 و 2 و پارکینگ به مساحت 12.5 متر مربع  برابر سند مالکیت، که داراي پروانه و 

 پایانکار به شماره فوق است
حالیه مالک اقدام به توسعه بنا در 2 متر عقب ساز طبقه چهارم به مساحت 27.03 متر مربع 

  . به صورت خالف ساز نموده است . سال وقوع  1396، کسري پارکینگ ندارد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 662,760,000(ششصد و  شصت و  دو میلیون و  هفتصد و  

شصت هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 157.8  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/17 2/96/11493 تجدید 
نظر

پل عراق - 
آل 

بویه--خمام
ي زاده - بن 
4 متري

2-3-10020-20-1-0-0 38
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 17824800(هفده میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار و  

هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 10.61  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 1396/03/27 بصورت 3طبقه 
 .بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 324 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد لتمام سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 157/8 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 29/23 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 40/83متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 40/83متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 40/83متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی  به مساحت 6/08 متر مربع-5

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -6
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 10/61 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************
مشمول نما و نظر شهري میگردد ولی هنوز با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده 

 .است
کسري پارکینگ نداشته ولی با توجه به اینکه در پروانه صادره با توجه به نقشه هاي موجود 
در پرونده فنی در ضلع غرب یک درب 3متري و در ضلع جنوب یک درب 4 متري و  2 پارك 
حاشیه اي داشته و در حال حاضر دو درب 2/5 متري در ضلع شمال و دو درب 2/5 متري در 
ضلع غرب احداث نموده  و فقط یک پارك حاشیه اي داشته که با توجه به این موضوع و به 

 .جهت رعایت پارك حاشیه اي پارکینگ شماره 2 مورد تایید نمیباشد
*********************************************************

****
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11384 مورخ 

1396/10/23  مبنی بر جریمه و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11493 مورخ 
.1396/11/17 مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد
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 .بعد از راي صادره خالفی مشاهد نشد
رعایت عقب نشینی همچنین به رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار 

.الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75  برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,413,963,600(یک میلیارد و  چهارصد و  سیزده میلیون و  نهصد و  شصت و  سه 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 240.47  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/18 2/96/11498 بدوي سبزه 
میدان-نب
ش 

ضیاءالعلما

2-2-20088-26-1-0-0 38
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، و نظر به عدم ضرورت قلع بنا،  به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

طبقه مازاد چهارم، به مبلغ 586,320,000(پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 87.25  2
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  3,225,600(سه میلیون و  دویست و  بیست 

و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.92  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها،  به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، حکم به پرداخت  
جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث تراس روباز، به مبلغ 

116,222,400(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.59  1
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 62 مورخ 1393/04/23 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 609/3 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 236/04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 28/55 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28/55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28/55 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28/55 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 121/84 مترمربع -5
کاهش بنا با توجه به حذف زیر شیروانی به مساحت 41/30 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه واحد مسکونی به  -7
مساحت 121/47 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی در طبقه  -8
همکف به مساحت 4/80 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -9
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت 2 متري در حد شرقی (در بخش شمال شرقی،  -10
عرض حیاط خلوت به 1/77 متر و در کمترین مقدار در حد جنوب شرقی به 1/61 متر تقلیل 

یافته است)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -11
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 1/92 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (واحد طبقات 3 و 4 باالي 180 مترمربع) -12

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
بابت اضافه بنا به مساحت 236/04 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 4/80 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت 
افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 121/47 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 
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1/92 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 
صورتجلسه شماره 2/96/11498 مورخ 1396/11/18 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/97/11662 مورخ 1397/02/18 می باشد
لذا درخصوص عدم رعایت حداقل عرض 2 متر حیاط خلوت در زمان ارسال به کمیسیون 
ماده صد با همین وضعیت ارسال گردیده لیکن در گزارش ارسالی اعالم نگردیده است. قابل 
.ذکر است در محدوده مزبور داراي تراس و همچنین بازشو به صورت پنجره می باشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
********************************

با توجه به پرسش مطروحه، جهت کد نوسازي مزبور گزارشی مبنی بر شکایت پالك مجاور 
 رویت نگردید (نیاز به تایید واحد تخلفات ساختمانی)

همچنین پالك حد شرقی به صورت یک دستگاه آپارتمان بوده که در قسمت منتهی به 
ساختمان مورد استعالم، به صورت نماي جانبی حلب بوده و فاقد حیاط و یا هرگونه بازشو می 

.باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رمضان بخشی پور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 69/57 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 409071600
(چهارصد و  نه میلیون و  هفتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 69.57  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 2/96/11499 بدوي امام -
خمینی-ك 
-پارسا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 167 مورخ 1394/12/27در 5 طبقه 
روي زیرزمین و پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی  به مساحت 2018/19 متر مربع صادر 
گردیده و همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 261510 مورخ 1395/07/27 به 
.مساحت کلی 1824.59 مترمربع در مرحله ستون گذاري همکف می باشد

حالیه در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 59.12 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 193.60 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.12 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.12 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.12 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 20.72 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 17.92 مترمربع -6

کاهش بنا در زیرشیروانی از بابت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 74.88  -7
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 10.45 مترمربع

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5 درصد زیربناي پروانه ساختمانی کمتر می باشد  -9
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 60 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد

//.حالیه و طی درخواست پیوست تقاضاي حفاري انشعاب آب به طول 4 متر آسفالت را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ع/6/276 مورخ 96/11/4 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 467,400 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 93480(نود و  سه هزار و  چهارصد و  

هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 38  0
 

49000  , 1350
 , 1396

بالکن بدون پروانه 1396/11/24 2/96/11505 بدوي -
طالقانی(چما
رسرا)--کم
پانی

2-2-10192-7-1-0-0 38
4

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره ش ر -137303-96/7/12 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده  
از مکان فوق بصورت یکباب مغازه قدیمی  داراي بالکن  سرتاسري که سقف آن با مغازه 
همجوار مشترك میباشد برابر مدارك ارائه شده از سوي وراث  سرقفلدار ( مرحوم یحیی 
یوسفی نژاد ) داراي سند اجاره مستقل  بشماره 128628-2537/4/3 و 52/9/19-120174 
از دفترخانه شماره 2  و 42 رشت میباشد حالیه  وارث بدون مجوز از شهرداري مبادرت به 
تعمیرات جزئی  شامل  شیشه سیکوریت و سقف کاذب و باالبر  و درب کنترلی اقدام نموده و 
: همچنین بالمانعی در خصوص  مکان مذکور ارائه نگردید موارد تخلف به شرح زیر است

  یکباب مغازه بسطح 16 متر مربع  ( که از این مقدار یک مترمربع بصورت باالبر ) -1
 بالکن چوبی  نیم طبقه بسطح 6 متر مربع -2

 بالکن سرتاسري   بسطح 16 متر مربع ( که از این مقدار یک مترمربع بصورت باالبر ) -3
سال محاسبه بر اساس قدمت ملک  1340 الزم بذکر است که باالبر سال 1396 نصب شده  

 است
 با توجه به قدمت اعالم شده مشمول کسري پارکینگ نمیباشد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رمضان بخشی پور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 54/41 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 76,300,600(هفتاد و  

شش میلیون و  سیصد هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 54.41  1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 2/96/11511 بدوي دباغیان 2-3-10133-24-1-0-0 38
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 48/02 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 34574400
(سی و  چهار میلیون و  پانصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 48.02  0.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 37 مورخ 1391/03/01 بصورت 3/5 طبقه در 
شش واحد مسکونی و بمساحت کلی 457 مترمربع صادر گردیده است،حالیه با توجه به 
اینکه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد و همچنین کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد به 

:مساحت کلی 55/64 مترمربع به شرح زیر  می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 13/91مترمربع-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 13/91مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13/91مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13/91مترمربع-4

 کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 8/52 مترمربع-5
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري اختصاصی در زیر راه پله به مساحت 2/77 -6

 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل قسمتی از راه پله به بناي مفید در طبقات به مساحت -7

22/50 مترمربع
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از -8
تبصره مذکور  به مساحت 48/02 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

.کسري پارکینگ ندارد -9
الزم به ذکر است عرض 2متر حیاط خلوت حد شمالی در قسمتی از آن از 2 به حدود  -10

  1.80 متر کاهش یافته است.(در این قسمت داراي بازشو می باشد.)
از بابت اضافه بنا به مساحت 26/5 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد طبق 
.صورتجلسه مورخه 1391/08/15و تجدید نظر به شماره 10952 مورخ 1391/09/19می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت خالف ساختمانی به مساحت 29/14 مترمربع افزایش (از این مقدار 
به مساحت 1/32 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی و به مساحت 27/82 مترمربع خالف 
جدید می باشد) و به مساحت 8/52 مترمربع کاهش (نسبت به پروانه) می باشد.(سال تخلف 

.1391می باشد)
همچنین داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2/77 مترمربع از بابت احداث انباري 
اختصاصی در زیر راه پله و به مساحت 22/50 مترمربع از بابت تبدیل قسمتی از راه پله به 

.بناي مفید درطبقات می باشد

قابل ذکر است داراي نامه شرکت آبفاء به شماره 5137/21 مورخ 1390/07/21 مبنی بر اینکه 
در همکف بر روي شبکه فاضالب احداث بنا نگردد و در طبقات به صورت کنسول بالمانع می 
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.باشد که در اینخصوص در صورت صالحدید بایستی از شرکت مذکور استعالم گردد
//.درخواست عدم خالف دارد

*********************************************************
***

داراي نامه شرکت آب و فاضالب به شماره 96/101/8271 مورخ 1396/11/18 بوده که مطابق 
آن عطف به نامه شماره 232725 مورخ 1396/11/17 در خصوص فاضلکش موجود در پالك 
ثبتی 2838/195 با توجه به بررسی بعمل آمده شرایط اعالمی نامه عطفی فوق نافذ و برقرار 

//".می باشد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 393312500(سیصد و  نود و  سه میلیون و  سیصد و  دوازده 

هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.5  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 2/96/11512 بدوي الکانی (22 
بهمن)-بن 
بست میر 
عسکر

2-2-20082-121-1-0-0 38
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/296970-96/4/8 و عطف بنامه شماره ش ر 
-141937-96/7/18 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده  بهمرا ه مالک بر روي پالك 
فوق  با توجه به سوابق موجود در شهرداري  داراي  پروانه ساختمانی بشماره 69/8/5-314  
و پایانکار بشماره 12435-71/10/30  میباشدو به استناد نامه شماره  71/11/19-14534 
بصورت 2/5 طبقه در دو واحد مسکونی  بمساحت کلی 258/55 متر مربع مجوز تفکیک  بر 
روي پالك فوق صادر گردید وضع موجود بصورت 3 واحد مسکونی بوده برابر سوابق در 
همکف از بابت تبدیل  انباري قطعه یک تفکیکی بسطح 15/40 متر مربع و انباري قطعه  2 
تفکیکی   بسطح 14/36 متر مربع  و قسمتی از راهرو مشاعی بسطح 4/13 متر مربع  کال 
بسطح 33/89 متر مربع به سوئیت  داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي بشماره 
15801-86/9/8  و سوابق پرداختی میباشد. حالیه مالکین بر خالف مجوز مبادرت به 
تعمیرات کلی  شامل تعویض کامل سربندي وکف سازي  و کاشیکاري و تغییرات داخلی در 
پارتیشن بندي  واحد ها  حذف راهپله  و احداث  راه پله در حیاط مشاعی و اجراي نماو 
توسعه بنا اقدام  نموده  با توجه به   نقشه برداري  ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي 
مهندس فرهاد محمد رزداري  داراي پروانه اشتغال بشماره 00069-610-11 عضو سازمان نظام 
مهندسی  مساحت کل اعیان بسطح 300/19 متر مربع  اعالم شده داراي اضافه بناي کلی 

: بسطح 41/64متر مربع بوده  موارد تخلف به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف  بسطح 15/30 متر مربع  ( از این مقدار بسطح 6/94 متر مربع  از   -1
بابت احداث راه پله مشاعی در قسمت  در حیاط مشاعی مابقی از بابت مسقف نمودن حیاط  

مشاعی و ادغام به پیلوت )
اضافه بنا درطبقه اول بسطح 12/36 متر مربع  ( از این مقدار بسطح 8/06 متر مربع  از  - 2

بابت احداث راه پله مشاعی در قسمت  در حیاط مشاعی   )
اضافه بنا درطبقه دوم بسطح 13/98 متر مربع  ( از این مقداربسطح  9/73 متر مربع  از   -3

بابت احداث راه پله مشاعی در قسمت  در حیاط مشاعی )
توسعه بنا در سوئیت بسطح 8/52 متر مربع از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت و ادغام به -4

 سوئیت
بناي مازاد بر تراکم  بسطح 2/44 متر مربع بصورت احداث سرویس بهداشتی از بابت  -5

تبدیل قسمتی از شوفاژخانه و پیلوت
بناي مازاد بر تراکم  در همکف بسطح 8/70 متر مربع  از بابت حذف  راه پله مشاعی و  -6 

ادغام به پیلوت
بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول بسطح 5/60 متر مربع از بابت حذف راه پله مشاعی  و  -7

 ادغام به مسکونی طبقه اول
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بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم بسطح 5/60 متر مربع از بابت حذف راه پله مشاعی  و  -8
ادغام به مسکونی طبقه دوم

 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
. بر اساس خط پروژه شماره  762 بسطح تقریبی یک متر مربع  از عرصه در تعریض قرار دارد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، در خصوص اضافه بناي 
مازاد بر مجوز صادره (بالمانع 2/33/14186-86/3/8) با وصف محرز بودن تخلف، به 
جهت عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  17760000(هفده 

میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37  0.5
 

960000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط 1396/11/28 2/96/11513 بدوي -
الکانی--فر
وهر
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7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش   شماره 2/442/111164-96/7/15 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی ناحیه 2 و عطف بنامه شماره ش ر -201405-96/10/7 کمیسیون محترم  طی 
بازدید بعمل آمده بهمراه مالک  بر روي پالك فوق برابر مدارك ارائه شده  داراي سند 

مالکیت بسماره 1248/19 بصورت ششدانگ اعیان یکباب خانه بمساحت 109 متر مربع  قطعه 
دوم تفکیک بوده که برابر سوابق موجود از بابت عرصه بسطح 109 متر مربع و اعیان بسطح 
85 متر مربع  داراي بالمانع بشماره 2/33/14186-86/3/8 میباشد . حالیه مالک بدون 
مجوز از شهرداري مبادرت به تعمیرات کلی شامل تقویت سربندي با سازه فلزي و تخریب 
قسمتی از دیوارهاي داخلی با حفظ دیوارهاي باربر (حمال) و نصب 3 درب  کنترلی ماشین رو 
 اقدام نموده  وضعیت فعلی  با توجه به بازدید از محل و عکس منضمه  از مکان  صدرالذکر 
بصورت پارکینگ ماشیهاي  شخصی مورد  استفاده قرارداده و با ملک مجاور حد غرب  که به 
مالکیت خود مالک میباشد بصورت یکجا مورد استفاده میشود و همچنین بر روي پالك فوق 
: بار انداز فلزي موجود بوده بالمالنعی ارائه نگردید  مواردتخلف به شرح زیر است

تعمیرات کلی بدون مجوز بسطح 85 متر مربع ( شامل تقویت سربندي با سازه فلزي و  -1
تخریب قسمتی از دیوارهاي داخلی با حفظ دیوارهاي باربر (حمال) و نصب 3 درب  کنترلی 

ماشین رو )
 احداث بارانداز فلزي بسطح تقریبی  37 متر مربع   -2

سال محاسبه تخلف 1396
.میباشد

برابر خط پروزه شماره 1124  بسطح تقریبی 30/29 متر مربع در تعریض کوچه 8متري اصال 
 حی  قرار دارد

38
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي سیدابوالقاسم علی حقی نژاد محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 109/61 متر مربع راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

1019373000(یک میلیارد و  نوزده میلیون و  سیصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 109.61  3
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 2/96/11514 بدوي عطا 
آفرین-بن 
بست شهید 
دجپور

2-2-10036-36-1-0-0 38
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 82 مورخ 1395/11/20 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 243.96 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:109.61 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 35.62 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35.62 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35.62 مترمربع -3
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.75 مترمربع -4

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 89 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

.داراي حفاري بدون مجوز به طول تقریبی 26 متر آسفالت می باشد
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد.تراکم اعطایی ندارد فلذا مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده100 بدوي به شماره 2/96/11514 مورخ 
1396/12/08 و تجدیدنظر به شماره 2/97/11631مورخ 1397/02/11 بوده و خالف جدیدي 

.مشاهده نگردید

الزم به ذکر است در قسمتی از حد جنوب به طول تقریبی 8.40 و عرض 0.51 متر خارج از 
حدود اصالحی پروانه صادره اعیان احداث شده که بنا به اظهارمتقاضی پس از تخریب 

مشخص گردید جزو ملک ایشان می باشد.(توضیحاً سند مالکیت فاقد مساحت و ابعاد بوده و 
کروکی نقشه برداري عرصه زمان پروانه (قبل از تخریب)به پیوست می باشد.)در اینخصوص 

.نیاز به نظریه ارشادي می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

**********************************
در خصوص حفاري فوق الذکر مطابق اظهارنظر واحد محترم بازرسی درج در پرونده 

 : اتوماسیون به شماره 254859 مورخ 1396/12/15
به استحضار می رساند با عنایت به بررسی هاي بعمل آمده از ناحیه 2 و واحد عمران "

مشخص گردید حفاري به طول حدود 30 متر توسط اداره آب و فاضالب بمنظور تعویض کانال 
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فاضالب از حالت سنتی (طاق آجري) به صورت لوله بتنی انجام گرفته و ارتباط به ساختمان 
مذکور نداشته است . ساختمان مذکور همانند تمامی اهالی کوچه بن بست از آن منتفع 
گردیده است . ضمنا هیچگونه مجوزي در ارتباط با حفاري مذکور توسط آن اداره مشاهده 
". نگردیده و ترمیم نوار حفاري با دستور مدیر وقت منطقه آقاي عاطفی انجام پذیرفته است

:همچنین مطابق دستور صریح شهردار منطقه درج در پرونده مذکور
طبق اعالم نظر بازرسی منطقه متراژ حفاري و ترمیم انجام شده محاسبه و طی نامه اي "
بعنوان بدهی جا مانده از اداره آب در حساب فی مابین با هماهنگی واحدهاي زیربط اعالم 
شود.و همچنین: با توجه به اعالم نظر صریح بازرسی منطقه لذا عوارض  کنده کاري شامل 

//".متقاضی نمی گردد
ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 25  0

 
3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/08 2/96/11517 بدوي سبزه 

میدان-آفخ
را-نبش 
کوچه  
تربیت-ساخ
تمان شفیع 
زاده

2-2-10050-139-1-4-0 38
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان به انضمام 2 
باب انباري و 2 باب پارکینگ ، داراي پروانه و پایان کار مندرج در جدول سوابق بوده و 

رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي مطابق ضوابط روز الزامیست
حالیه بدون مجوز شهرداري و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده با احداث دیوار 
جداکننده اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت  (شامل پارکینگ قطعه اول به مساحت 12.50 
مترمربع ، انباري قطعه هشتم تفکیکی به مساحت 15.50 مترمربع و بخشی از محوطه مسقف 
مشاعی به مساحت 16.68 مترمربع ) به مساحت 44.68 مترمربع به یک باب مغازه نموده 

است.(سال تخلف 1396)
.از بابت مغازه داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

//.مغازه فوق فاقد تابلو،بالکن و فعالیت شغلی بوده و ارتفاع مغازه 2.80 متر می باشد
***************************************

//.توضیحاً پارکینگ واحد مسکونی تامین می گردد
***************************************

متقاضی نامه اداره کل میراث فرهنگی به شماره 963/131/11901 مورخ 1396/11/17 در 
//.خصوص بالمانع بودن تغییر کاربري پارکینگ انباري به تجاري ارایه نموده است

**************************************
الزم به ذکر است ملک فوق قبال از بابت تخلف فوق االشاره داراي راي بدوي کمیسیون ماده 
100 به شماره 2/93/7833مورخ 1393/07/12 و تجدید نظر به شماره 2/93/8073مورخ 
1393/09/01 بوده که طی آن ازبابت تبدیل پیلوت به مغازه راي به تخریب و اعاده به وضع 
پروانه صادر گردید و راي مذکور در زمان خود اجرا گردید سپس مجدداً اقدام به تبدیل 
پیلوت به مغازه به مساحت 47.12 مترمربع نمود  که از بابت آن نیز داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده 100 به شماره 2/9510142 مورخ 1395/08/25 مبنی بر تخریب و اعاده به 

//.وضع پروانه بوده که راي اخیر نیز قبل از صدور پایان کار اجرا گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم اشرف کوهستانی نسبت به راي شماره 2.96.11431 مورخ 
96.10.30  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 23.3 مترمربع به مبلغ  117432000(یکصد و  هفده میلیون و  چهارصد و  

سی و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 23.3  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 2/96/11518 تجدید 
نظر

دانشسرا 
-کوچه 
جعفرخواه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 112 مورخ 1396/06/15 بصورت 2 طبقه 
بر روي پیلوت  به انضمام 1 باب مغازه  به مساحت 35 متر مربع  در4 واحد مسکونی  و 1 

.واحد تجاري  به مساحت کلی 512/35 متر مربع  صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري طبقه همکف بوده  و با توجه به ارائه نقشه  
 .برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 22/56  متر مربع میباشد

کاهش بنا  در همکف به مساحت 0.34 متر مربع(به مساحت 11/62 متر مربع بصورت سایه  -1
کنسول بوده که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد و فقط داراي عوارض درآمدي 

میباشد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11/28 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11/28 متر مربع -3
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 2/8 متر مربع -4

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به -5
 مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0/74 متر مربع

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است

*********************************************************
***********

 .داراي پرونده به شماره 301552 مورخ 1396/09/29  میباشد
سال وقوع تخلف 1396

.مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
*********************************************************

********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده  صد به شماره 2/96/11431 مورخ 
1396/10/30 و راي کمیسیون تجدید نظر  ماده صد به شماره 2/96/11518 مورخ 

    ..1396/11/29 بوده که بپیوست میباشد

.کسري پارکینگ ندارد
رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست.مراتب جهت 

 .استحضار  وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 
محل و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با 
وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، براي 
اضافه بناي برخالف مدلول پروانه در همکف و طبقات، به مبلغ  581,808,000(پانصد و  

هشتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 93.84  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 2/96/11520 تجدید 
نظر

بلوار 
آزادي-کوچ
ه 

شادبین-بن 
بست بابک
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی شماره 83 مورخ 1395/11/25 به صورت 2 طبقه 
.روي پیلوت در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 282.44 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 93.84 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 31/28 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31/28 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31/28 مترمربع -3

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور در زیرشیروانی به مساحت 1/38 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی - 5

.در طبقات مجموعاً به مساحت  1/8 مترمربع
سال وقوع 1396

*********************************************************
**

کسري پارکینگ ندارد
. ملک مذکور در زمان صدور پروانه تراکم اعطایی دریافت ننموده است 

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
. اجرایی نما و منظر شهري می گردیده و نما بصورت سنگ اجرا شده است

*************************************************
از بابت اضافه بنا به مساحت 93.84 مترمربع در همکف و طبقات داراي رأي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/96/11134 مورخ 1396/09/21 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11520 مورخ 

.1396/11/24 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -1
.در طبقات مجموعاً به مساحت  1.80 مترمربع

مورد فوق الذکر با توجه به دستور معاونت وقت که در سیستم موجود بوده اخذ عوارض شده 
. است

.حالیه خالف جدیدي مشاهده نشد
.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 
محل و بجهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی، براي احداث سرویس بهداشتی در حیاط، به مبلغ  
16,569,000(شانزده میلیون و  پانصد و  شصت و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 5.26  1.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 2/96/11521 تجدید 
نظر

-
ضیابري--اف
سانه

2-2-10065-2-1-0-0 39
2

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره 115642-96/6/11 متقاضی که در اتوماسیون ثبت گردیده است در 
خصوص تخلف ساختمانی  مکان فوق بر خالف مجوز بصورت  توسعه بناي مسکونی  بسطح 
21 متر مربع  که  بدلیل عدم همکاري و عدم ارائه مدارك از سوي مالک بصورت تقریبی و 
خارج از ملک  گزارش شده بود  برابر راي شماره 2/95/9627-95/4/8  کمیسیون ماده صد 
بدوي  راي به تخریب بنا محکوم گردیده حالیه مالک به  جهت اخذ مجوز انشعاب  گاز از 
شرکت  ملی گاز استان  به این شهرداري مراجعه نموده که برابر مدارك ارائه شده توسط 
متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 1291/57 برابر سند مالکیت(فاقد مساحت) می 
باشد.از بابت اعیان داراي بالمانع  بشماره 2/33/225008-94/8/16 و پرونده درآمدي 

..بشماره  16226 می باشد
حالیه مالک بدون اخذ مجوزاز شهرداري  مبادرت به تعمیرات کلی شامل ایجاد سقف  
شیروانی در بخشی از حد جنوب غربی(در نقشه معماري به صورت آشپزخانه مشخص 
گردیده) به مساحت 12/52 مترمربع و همچنین احداث درب کرکره اي پارکینگی در حد 
شمالی پالك و کفسازي،رنگ آمیزي و چکه گیري سقف گردیده است.(سال وقوع تخلف 
1395) و همچنین احداث سرویس بهداشتی و حمام  در حیاط اقدام نموده است با توجه به 

: سوابق موجود موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث سرویس بهداشتی و حمام به مساحت 5/26 مترمربع در حیاط -1

.سال محاسبه تخلف 1395 میباشد

.به استناد خط پروژه شماره 589 کل پالك در حریم فضاي سبز همجوار رودخانه می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
31,701,600(سی و  یک میلیون و  هفتصد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 18.87  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1396/12/19 2/96/11525 بدوي تختی- -
--بهارانه

2-1-10128-6-1-0-0 39
3

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 35649600
(سی و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 21.22  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برروي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 9 مورخه 1392/03/11 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 327.37 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه 
شده داراي اضافه بنا خارج از تراکم وخارج از طول 60% به مساحت کلی 222.70 مترمربع به 

.شرح ذیل و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 24.77 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.77 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.77 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.77 مترمربع-4

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت  102.4 مترمربع -5
.اضافه بنا از بابت احداث راهرو و انباري زیرشیروانی به مساحت 21.22 مترمربع -7

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف ترکم رشت داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت  -6
.18.87 مترمربع می باشد
.کسري پارکینگ ندارد

از بابت اضافه بنا و احداث طبقه مازاد به مساحت کلی 210.33 مترمربع داراي راي کمیسیون 
ماده 100 بدوي به شماره 2/93/6880 مورخ 1393/04/24 و تجدید نظر به شماره 

:2/93/8163 مورخ 1393/09/08 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -1

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -5
اضافه بنا از بابت احداث راهرو و انباري زیرشیروانی به مساحت 21.22 مترمربع(سال  -6

تخلف 1396)
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف ترکم رشت داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت  -7

//18.87 مترمربع می باشد.(سال تخلف 1392)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري به شماره ش ر - 185632 - 1396
 مورخ 1396/09/18 اعالم گردید قدمت بنا قبل از تاریخ تصویب طرح می باشد لذا 
موضوع خارج از شمول تباصر ماده صد قانون شهرداریها بوده و قابل طرح در 

کمیسیون نمی باشد ، شهرداري برابر ضوابط اقدام نماید .   

سایر 116.48  0
 

55000  , 1350 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 2/96/11527 بدوي -
رودبارتان-م
طهري-ساغ
ریسازان-8
 متري

2-3-10003-5-1-0-0 39
4

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي 
پالك فوق   بصورت یکباب ساختمان مسکونی  ویالئی قدیمی عرصه تقریبی بسطح 206.30 
متر مربع  داراي اعیان مسکونی بسطح 116.48 متر مربع (که از این مقدار بسطح 18.49 
بصورت انباري و سرویس بهداشتی  با قدمت تقریبی سال 1350 میباشد )حالیه مالک 

مبادرت به  احداث بار انداز فلزي با ارتفاع 5 متر بسطح تقریبی 30 متر مربع  با مصالح فلزي 
اقدام نموده است   با توجه عدم همکاري مالک  در خصوص ارائه مدارك و بالمانع  تمامی 
ابعاد موجود در جدول کاربریها  و قدمت اعالم شده به صورت تقریبی می باشد و ابعاد و 
برابر خط   .حدود دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود
پرژه شماره 744 کل ملک در حریم رودخانه قرار دارد ( در خصوص مقدار دقیق عقب 
  .نشینی نیاز به ارائه سند مالکیت  وانعکاس ملک بر روي خط پروژه ) متعاقبا اعالم میگردد
با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي 
برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت 
نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام 

مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
سایر سایر 43  0

 
2360000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/28 2/96/11530 استنکا

فی
بازارچه 
زرجوب-به 
طرف خواهر 
امام--جنب 
کوچه لحاف 
دوزي

2-3-10206-197-1-0-0 39
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برابر نامه شماره ش ر -30535مورخ 95/2/23 کمیسیون محترم  ماده صد و با  
توجه به بازدید بعمل آمده برروي پالك فوق بصورت یکباب مغازه فاقد بالکن با فعالیت شغلی 
مبل فروشی  برابر سند صلح  ارائه شده  توسط مالک حق کسب و بیشه و سرقفل بشماره 
49060 مورخ 1394/6/29 از دفترخانه شماره 25 رشت و همچنین برابر نامه شماره 
2/22/212680-94/5/17 شهرداري  داراي بالمانع بشماره 94/5/17-2/33/212680 

میباشد. برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی 
الزم بذکر  بشماره اشتغال 11/600/00029 مساحت مغازه  15/94 متر مربع اعالم گردیده است
است : مکان صدرالذکر برابر نامه شماره 441/484-94/8/14  سازمان آتش نشانی ایستگاه 
7 منضمه دچار حریق گردیده و مالک حق کسب و بیشه ( سرقفلدار) بدون اخذ مجوز از 
شهرداري مبادرت به تعمیرات کلی شامل تعویض کامل سربندي و تخریب دیوار هاي حد 
شرقی و غربی و احداث مجدد کف سازي و... اقدام نموده برابر خط پروژه 1920 بیش از نیمی 

. از آن در تعریض میباشد

39
5

در خصوص اعتراض آقاي محمود امیري آبدبوچال نسبت به راي شماره 2.96.11420 
مورخ 96.11.10  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 102.93 مترمربع به مبلغ  453022500(چهارصد و  پنجاه و  سه 

میلیون و  بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 102.93  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/29 2/96/11533 تجدید 
نظر

مطهري-گذ
ر فرخ 
-کوچه 
شهید 
حقیقی - 
کوچه قوام

2-3-10233-25-1-0-0 39
6

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 1.16  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 10 مورخه 1395/05/17 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 279.4 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 83.03 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 30.6 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.83 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.6 مترمربع -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 26.17 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -5

.در طبقات مجموعا به مساحت 11.29 مترمربع
.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 8.61 مترمربع -6

.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد -7
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  1.16 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

39
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث سرویس 
بهداشتی در حیاط، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به 
مبلغ 583,200(پانصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 1.28  1.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11543 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی-روب
روي 
فروشگاه 
تعاونی 
توشیبا-جن
ب مصالح 
فروشی

2-3-10085-104-1-0-0 39
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 156787-96/8/8 طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري  
از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري به 
استناد پروانه ساختمانی بشماره 515-79/12/1 و گواهی پایانکار بشماره 82/10/7-38657 
برابر  صورتمجلس تفکیکی   بصورت آپارتمان 3 طبقه روي پیلوت شامل همکف انباري 
اختصاصی و پارکینگ اختصاصی  و طبقات اول الی سوم هرکدام دو واحد مسکونی جمعا 6 

. واحد مسکونی  میباشد
الزم بذکر است مالک ساختمان صدرالذکر قبال از بابت تبدیل  پیلوت به  4 باب مغازه 

بمساحتهاي 14/25و 17 و14/25 و 18/20 متر مربع    و تعداد 6 باب انباري کال بسطح 11/80  
متر مربع و 4 باب کسري پارکینگ داراي راي قطعی کمیسیون تجدیدنظر بشماره 
10882-82/8/22  بوده الزم بذکر است در مفاد راي  صادره  از بابت دو باب مغازه  
بمساحتهاي 14/25 و17 متر مربع  و 6باب انباري  جریمه و در خصوص و 4 واحد کسري 
پارکینگ مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  اقدام نموده و در خصوص دوباب 
مغازه  دیگر بمساحتهاي 14/25 و 18/20 متر مربع راي اعاده به وضع سابق بنا محکوم گردید 
برابر سوابق اجراي حکم نمود.حالیه با توجه به شکوائیه احدي از مالکین واحد هاي آپارتمان 
صدرالذکر و بازدید از داخل ملک  یکی از مالکین ( سازنده مکان فوق ) بدون رضایت از 
مالکین مشاع و عدم توجه به ضوابط شهرسازي مبادرت به تخلفات زیر اقدام نموده موارد 

: تخلف به شرح زیر میباشد
تبدیل  پارکینگ اختصاصی مربوط  قطعه 13 تفکیکی بسطح 23/66 متر مربع  به مغازه با  -1
فعالیت تجاري  بیمه پارسیان  داراي تابلوي تبلیغاتی غیر استاندارد  بسطح 6 متر مربع  با 

ارتفاع 2 متر
تبدیل پارکینگ اختصاصی مربوط به قطعه 14 تفکیکی بسطح 17/32 متر مربع به مغازه  -2
با فعالیت شغلی قهوه خانه سنتی با نام تجاري  چاي خانه گردو داراي تابلوي غیر استاندارد 

بسطح 6 متر مربع با ارتفاع 2 متر
 به جهت تبدیل داراي 2باب کسري پارکینگ تجاري -3

  احداث  سرویس بهداشتی در انتهاي حیاط مشاعی بسطح 1/28 متر مربع -4
در حد شمال در قسمت حیاط مشاعی دیوار جداکننده بین پالك مذکور و پالك مجاور  -5

 میباشد با نصب در ب نفرو آهنی  راه عبور اقدام نموده است
. سال محاسبه تخلف 1383 میباشد

الزم بذکر است  از بابت تخلفات صورت گرفته آیتم 1و2 قبال داراي راي کمیسیون مبنی بر 
اعاده به وضع سابق  بنا داشته مالک  عدم توجه به قوانین شهرداري و شهرسازي  و عدم 

 . توجه به راي کمیسیون محترم ماده صد مجددا اقدام به تجاري نموده است
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با توجه به عدم همکاري مالک  تمامی ابعاد اعالم شده  در جدول کاربریها به به استناد 
صورتمجلس تفکیکی و نقشه تفکیکی می باشد و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه اسناد 
.مالکیت و نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی قابل بررسی خواهد بود

 

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 123,750,000
(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/05 2/96/11544 تجدید 
نظر

صندوق 
عدالت-خیاب
ان کیهان

2-2-20099-9-1-0-0 39
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري (تبدیل 

مسکونی به تجاري)، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، 
به مبلغ  436,986,000(چهارصد و  سی و  شش میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.14  3
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان و یک باب باالخانه به شماره 
.356 برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و طول حدود اربعه) می باشد
.نوع فعالیت خواربارفروشی وفاقد تابلوي تبلیغاتی می باشد

ازبابت احداث ساختمان یک طبقه روي همکف شامل همکف بصورت مغازه به مساحت 48 
مترمربع و طبقه اول مسکونی به مساحت 48 مترمربع (مجموعاً 96 مترمربع)داراي راي 
بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 6498 مورخ 1380/10/05 و تجدید نظر به شماره 8832 
مورخ 1380/12/13 بوده که طی آن از بابت رعایت عقب نشینی به اخذ تعهد ثبتی محکوم 
گردید و متعاقباً مالک از بابت رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي تعهد ثبتی به شماره 

.310086 مورخ 1380/06/20 را ارایه نمود
حالیه بدون مجوز شهرداري اقدام به انجام تعمیرات کلی شامل برچیدن دیوارهاي داخلی 
قسمت مسکونی در طبقه اول و همچنین راه پله بتنی موجود در همکف و تبدیل مسکونی به 
تجاري در طبقه اول به مساحت 44.14 مترمربع نموده و داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
کاهش بناي تجاري در همکف به مساحت 3.86 مترمربع(نسبت به راي) -1

کاهش بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 3.86 مترمربع(نسبت به راي) -2
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به مساحت 44.14 مترمربع(سال تخلف 1396) -3

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري -4
به استناد خط پروژه شماره 1926 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 11.40 

.مترمربع از مغازه در هر طبقه می باشد
//.طی درخواست پیوست تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارد
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با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
ملک و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با 

وصف محرز بودن تخلف،  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص 
توسعه تجاري (احداث بالکن) حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی، به مبلغ  89,559,000(هشتاد و  نه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.63  3
 

3100000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11546 بدوي اعلم 
الهدي-(سی
نما سپید 
رود )

2-2-20116-53-1-13-0 39
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ  یک باب مغازه به مساحت 25 متر مربع برابر سند 
 . مالکیت ، داراي بالمانع صادره به شماره 2/33/15765 مورخه 1386/04/16 است

مالک به صورت خالف ساز اقدام به احداث بالکن به مساحت 9.63 متر مربع با ارتفاع 1.5 متر 
 . و باالتر نموده است .سال وقوع 1393

با توجه به اینکه شیب سقف بالکن مذکور متغییر بوده مساحت مذکور به کسر ارتفاع زیر 1.5
.  متر و بر اساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی لحاظ گردیده است

. مغازه مذکور داخل پاساژ سپیدرود بوده لذا فاقد عقب نشینی است
. فعالیت شغلی پوشاك  بوده و ابعاد تابلو استاندارد است

-------------------------------------------
از بابت بالکن مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11546 مورخه 

. 1396/12/05 بوده که پس از آن خالفی ندارد

39
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 85503600
(هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  سه هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 54.81  1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11547 تجدید 
نظر

خمیران 
زاهدان

2-3-10171-8-1-0-0 400

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف نامبرده در احداث طبقه مازادمحل هیچگونه تامل و تردید نیست، 

باتوجه به موقعیت مکانی و نظر به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به 
مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي مبنی بر 
تخریب، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 754,260,000(هفتصد و  پنجاه و  

چهار میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 241.75  2
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

درخصوص عدم رعایت نورگیر (عدم رعایت ابعاد پاسیو) مقرر میگردد شهرداري برابر 
ضوابط و مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر 1560000  , 1391 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي  طبقات، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 740,188,800
(هفتصد و  چهل میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال، عینا 

تایید می گردد.

جریمه 237.24  2
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 220 مورخه 1390/10/06بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 12 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.920.25 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 518 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 54.81 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 55.36 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 55.36 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 55.36 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 55.36 مترمربع -5
.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 235.71 مترمربع -6

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 6.04 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 15.80  -8

.مترمربع
.ابعاد پاسیو در ضلع شمالی جنوبی از 3  متر به 2.81 متر تقلیل یافته است -9

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 12 واحد به 13 واحد -10
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -12

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -14

همچنین از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 56.07 مترمربع و طبقات 1 الی 4 به مساحت 
224.28 مترمربع و دو طبقه مازاد که طبقه اول مازاد به مساحت کلی 236.42 مترمربع (که 
از این مقدار به مساحت 55.46 مترمربع بصورت انباري 13 واحد مسکونی و 169.42 مترمربع 
بصورت یک واحد مسکونی) و طبقه دوم مازاد به مساحت 38.69 مترمربع (راه پله و 
آسانسور آخر به مساحت 24.42 مترمربع و اتاق خواب به مساحت 14.27 مترمربع) داراي 
راي بدوي شماره 16747 مورخه 1391/12/15 کمیسیون ماده صد بوده که طی آن از بابت 
اضافه بنا در همکف و طبقات راي مبنی بر جریمه و از بابت دو طبقه مازاد راي مبنی بر 

:تخریب می باشد و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
(ضمنا قبل از اعالم میزان مابه التفاوت، الزم به ذکر است با توجه به تغییر در وضع موجود و 
ارائه نقشه هاي جدید، میزان تخلفات تغییر یافته و لذا مساحت هایی که از بابت آنها راي 
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مبنی بر جریمه صادر گردیده با تخلفات فوق مقایسه و مابه التفاوت اعالم می گردد و میزانی 
.که براي آنها راي تخریب صادر شده مجددا به عنوان تخلف اعالم می گردد)

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.26 مترمربع -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.71 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.71مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.71 مترمربع -4

.کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.71 مترمربع -5
اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 235.71 مترمربع.(سال وقوع تخلف  -6

(1391.
.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 6.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1391) -7
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 15.80  -8

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1391)
ابعاد پاسیو در ضلع شمالی جنوبی از 3  متر به 2.81 متر تقلیل یافته است.(سال وقوع  -9

.تخلف 1391)
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 12 واحد به 13 واحد.(سال وقوع تخلف 1391) -10

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حجت نیک خواه امشی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر تبدیل بخشی از اعیان مسکونی احداث شده به تجاري به 
مساحت 6.85 مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 480000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 
228876مورخ  96.11.12 به مبلغ 96000(نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 6.85  0
 

55000  , 1365 تبدیل غیر مجاز 1396/12/05 2/96/11551 بدوي پشت -
نهضت-خ 
محمد نژاد- 
میدن 
-توشیبا

2-3-10121-4-1-0-0 401

در خصوص اعیان مسکونی به مساحت 128.85 مترمربع با توجه به سابقه بنا ( سال 
وقوع تخلف 1358 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

سایر 128.85  0
 

55000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب منزل مسکونی در قطعه زمین متصرفی 
.جزیی از پالك 12 الی 9 / 2838 برابر نسق نامه مورخه 1358/02/01 می باشد

از بابت اعیانات موجود در پالك مستنداتی رویت نگردید لذا با توجه به نقشه برداري ممهور 
:به مهر سازمان نظام مهندسی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

داراي یک باب اعیان به مساحت 128/85 مترمربع که به مساحت 101/09 مترمربع داخل  -1
تراکم و به مساحت 27/76 مترمربع خارج تراکم  با قدمت تقریبی سال 1358

تبدیل بخشی از اعیان مسکونی احداث شده به تجاري به مساحت 6/85 مترمربع با  -2
قدمت سال 1365. الزم به توضیح است مغازه مزبور داراي فعالیت شغلی و فاقد تابلو می 

.باشد
.با توجه به قدمت مشمول کسري پارکینگ نمی گردد -3

با توجه به عدم وجود سند مالکیت و نامه شماره ب/9027298/ص معاونت محترم معماري و 
شهرسازي اعالم عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر 

.می باشد
حالیه متقاضی طی نامه اداره کل راه و شهرسازي به جهت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
.ساختمان هاي فاقد سند رسمی مراتب مطروحه در نامه مذکور را خواستارند

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

401

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 145.92مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 245145600

(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 145.92  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11555 بدوي منظریه-ابو
ذر 

جنوبی-نب
ش بن بست 
سالم

2-3-10058-26-1-0-0 402

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 2,275,644,000(دو میلیارد و  دویست و  هفتاد و  پنج میلیون 
و  ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 270.91  2.5
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 79 مورخه 1394/09/02 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 497.54

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:269.32 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.59 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.26 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 59.79 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.54  -3

.مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد غربی می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 59.79 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.54  -4

.مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد غربی می باشد
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.79 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.54  -5

.مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد غربی می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.1 مترمربع که از این مقدار به مساحت 8.56  -6

.مترمربع بصورت احداث انباري می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.59 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 145.92 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
**********

.احتراما جهت تکمیل فرم تحلیل، نیاز به ارائه گزارش آزمایش بتن توسط متقاضی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 

1) جریمه بمبلغ 15,066,000(پانزده میلیون و  شصت و  شش هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 4.86  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11557 تجدید 
نظر

عطا 
آفرین-کوچ
ه فالح 
آبادي

2-2-10044-10-1-0-0 403

جریمه رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 31.  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طیقه 
مازاد با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 2) 
جریمه بمبلغ 313,596,000(سیصد و  سیزده میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50.58  2
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 75 مورخ 1394/08/26 بصورت2 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام اره پله و آسانسور و انباري در طبقه سوم  در 1 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 291/12 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد لتمام سفت کاري و نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 55/44

: متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 1/62 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1/62 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1/62 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  از بابت عدم احداث انباري و راهرو به 46/1  احداث یک طبقه -4
مازاد به مساحت 50/58 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -5
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 0/31 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

*
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا  شده است
.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی بارعایت اصول فنی (تأئید 

استحکام بنا) و شهرسازي (عدم مزاحمت و مشرفیت) و باتوجه به موقعیت ملک از 
نظر مکانی ... راي به جریمه به مبلغ 192,796,800(یکصد و  نود و  دو میلیون و  

هفتصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 28.69  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 2/96/11563 تجدید 
نظر

سردارجنگ
ل-خیابان 
شهید امین 
اصغري

2-2-10011-4-1-0-0 404
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 140 مورخ 1396/09/27 بصورت3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 531/24 متر 

مربع صادر گردیده است. (پروانه مرحله اي میباشد)
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام پی بوده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از 
 .طرف متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 28/69 متر مربع به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 28/69 متر مربع -1
 .طبقه اول به مساحت 121/71 متر مربع هنوز اجرا نشده است -2
 .طبقه دم به مساحت 121/71 متر مربع هنوز اجرا نشده است -3

 .طبقه سوم به مساحت 121/71 متر مربع هنوز اجرا نشده است -4
 .زیرشیرانی اول به مساحت 44/4 متر مربع هنوز اجرا نشده است -5

*********************************************************
*********************************************************

****
 .تبصره ماده 7 ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

اظهار نظر در مورد کسري پارکینگ متعاقبا با  اجراي مابقی عملیات ساختمانی و ارائه کروکی 
 .نقشه برداري از طرف متقاضی اعالم میگردد

*********************************************************
*******************************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11495  مورخ 

1396/11/18 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11563 مورخ 
.1396/12/05 بوده که بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشخص نگردید
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

جریمه در خصوص تراکم اعطائی رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 36.71  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 2/96/11566 تجدید 
نظر

پیرسرا-بن 
بست رزاقی

2-2-10018-310-1-0-0 405

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 
ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 1,914,528,000(یک میلیارد و  نهصد و  چهارده میلیون و  

پانصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 325.6  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 29 مورخه 1396/02/19 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 939.23 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 311.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 40.21 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 65.05 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 65.05 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 65.05 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 75.66 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 10.61  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد غرب می باشد)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.59 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 7.22 مترمربع
.افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 7.36 مترمربع -8
با توجه به پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ (بصورت تزاحمی) در زمان صدور  -9

.پروانه، فعال رعایت پارکینگ می گردد
طول درب وسط از 3 به 4 افزایش یافته که در این خصوص با توجه به اینکه موجب حذف  -10

.پارك حاشیه اي نمی گردد، مورد تایید قرار گرفته است
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 36.71 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به اینکه دیوار گذاري عرصه، تا کنون انجام نگرفته و همچنین تهیه خط پروژه جدید 
(بر اساس طرح تفضیلی قدیم)، از اعیان فاقد عقب نشینی بوده و در خصوص عقب نشینی 

.عرصه متعاقبا و پس از دیوار چینی عرصه اظهار نظر می گردد
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
226,128,000(دویست و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 134.6  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 2/96/11569 بدوي منظریه-کو
چه مسعود

2-3-10047-5-1-0-0 406

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات وتبدیل راه پله به بناي مفید راي به جریمه به 
مبلغ1,922,256,000(یک میلیارد و  نهصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه 

و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 228.84  2.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 144 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت 839/49 

.مترمربع صادر گردیده است. ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 218/86 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395 و 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 23/33 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41/46 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41/46 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41/46 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 71/15 مترمربع ( از این مقدار به مساحت 29/69  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 19/07 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 9/54 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5  -8

مترمربع)  به مساحت 0/44 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 134/60 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض یکی از درب هاي پارکینگ از 3 متر به 4 
متر، دو باب پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده که این تغییر در تامین فضا جهت پارك 
حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور 
پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي) لذا  به دلیل عدم اجراي صحیح 
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ضابطه مشمول دو باب عوارض کسري پارکینگ خواهد گردید (درآمدي)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/8 درصد بوده(بدون 
احتساب سایبان) و سطح اشغال وضع موجود 74/1 درصد می باشد.(به میزان 15/3درصد 

بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (k 960000 ) جریمه بمبلغ 6931200(شش میلیون و  نهصد و  سی 
و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 3.61  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 2/96/11570 تجدید 
نظر

خ 15 
خرداد-بنف

شه 3

2-3-10083-54-1-0-0 407

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 518,649,600(پانصد و  هجده میلیون و  ششصد و  
چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 77.18  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 50 مورخ 1395/07/28 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 9 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1476.38 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 72.85 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.93 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.17 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.17 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.17 مترمربع -4

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 8.17 مترمربع -5
.  اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 40.17 مترمربع -6

.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 21.37 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -8

.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 4.33 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت کلی 3.61 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر  -9

.مساحت انباري (5 مترمربع)
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -10

فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( پارکینگ هاي 3 و 4 میبایست به یک واحد اختصاص  -11
یابد . پارکینگ هاي 2 و 10 میبایست به یک واحد اختصاص یابد . پارکینگ هاي 1 و 9 

میبایست به یک واحد اختصاص یابد . )
با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5 درصد بوده مشمول تبصره کلی شماره 7 از  -12

.دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد
. تعداد واحد مسکونی از 9 واحد به 7 واحد کاهش یافته است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 

277,200,000(دویست و  هفتاد و  هفت میلیون و  دویست هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 41.25  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 2/96/11571 بدوي باقرآباد- -
کوچه 

اسدي-تخت
ي کوچه  
کاج - کوچه 
- اسدي

2-1-10033-39-1-0-0 40
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 248 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 7 واحد مسکونی و به مساحت کلی 920.02 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 26.95 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.45 مترمربع -1
.  کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.26 مترمربع -2
. کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.26 مترمربع -3
. کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.26 مترمربع -4

. کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.08 مترمربع -5
.اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 26.95 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -7
در طبقات مجموعاً به مساحت  4.22 مترمربع. ( به مساحت 1.26 متر مربع در طبقات 1 الی 3

 و به مساحت 0.44 متر مربع در طبقه چهارم  )
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 10.08 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8

 انباري (5 مترمربع)
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -9

فعالً رعایت پارکینگ میگردد  . در خصوص پارکینگ شماره 3 در زمان پایانکار قابل  -10
. بررسی خواهد بود

با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5 درصد بوده مشمول تبصره کلی شماره 7 از  -11
.دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.44 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
. موجود 58.30 درصد است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است
درخواست مجوز حفاري از اداره آب ( جهت حفاري آب 4.5 متر آسفالت و 1 متر خاکی ) و ( 

. جهت حفاري فاضالب 2 متر آسفالت و 1 متر خاکی ) را دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، با اعمال ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 35,658,000(سی و  پنج 

میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 19.81  1.5
 

1200000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/23 2/96/11572 بدوي بلوار امام 
خمینی-چل
ه خانه - 
شرکت 
-بیمه

2-2-20122-177-1-0-0 409

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 25  1
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 272 مورخ 1382/04/17  به صورت 1
طبقه روي همکف در 1واحد سرایداري به مساحت کلی 1127 مترمربع صادر گردیده 

است.(توضیحاً از مجموع مساحت پروانه به مقدار 846 مترمربع بصورت پارکینگ روباز جهت 
تامین پارکینگ ساختمان اصلی بیمه ایران به شماره 3418و1012 اصلی و به مساحت 120 

مترمربع بصورت 5 باب مغازه موجود می باشد.)
.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:202.29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف از بابت احداث موتورخانه و تاسیسات در حیاط به مساحت 102.17  -1

مترمربع
اضافه بنا در همکف در ساختمان اصلی به مساحت 9.98 مترمربع(از این مقدار به  -2

مساحت 7.41 مترمربع بصورت احداث سایبان می باشد.)
کاهش بنا در 5 باب مغازه موجود در زمان پروانه به مساحت 24.10 مترمربع(نسبت به  -3

پروانه)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.57 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه دوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 84.57 مترمربع -4
تعداد واحدها از یک واحد سرایداري به سه واحد (یک واحد سرایداري و دو واحد  -5

مسکونی)افزایش یافته است.(توضیحاً 2 واحد مسکونی موجود در طبقات اول و دوم بصورت 
مامورسرا استفاده می شوند.)

با توجه به تامین یک باب پارکینگ در محوطه پیلوت و تامین پارکینگ پالك روبه رو  -6
(ساختمان اصلی بیمه ایران) در پالك فوق داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می 

.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 8 درصد بوده و سطح  -7

.اشغال وضع موجود 19 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد -8

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -9
الزم به ذکر است ساختمان اصلی بیمه ایران به شماره 3418و1012 اصلی داراي نظریه  -10
بند 70 مورخ 1381/12/21 کمیسیون ماده 5 بدین شرح می باشد: تقاضاي شرکت بیمه ایران 
در زمینه احداث بنا بصورت اداره ساختمان مرکزي بیمه بصورت 6.5 طبقه و افزایش تراکم به 
میزان 264.60 مترمربع مطرح و با توجه به رعایت پوشش و تامین پارکینگ در کل پالك 
مجاور با تقاضاي شرکت بیمه مشروط به ایجاد رمپ استفاده معلولین با افزایش تراکم 
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درخواستی موافقت شده است. فلذا مطابق پروانه صادره پارکینگ هاي ساختمان اصلی بیمه 
.ایران در پالك فوق بصورت روباز تامین شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -11
رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد (الزم به ذکر است دیوارهاي قدیمی  -12
باقیمانده حد جنوبی پس از رعایت عقب نشینی تا کنون تخریب نشده اند ضمناً با توجه به 
اینکه مطابق پروانه صادره عرض کوچه حد شرقی 12 و در طرح تفصیلی جدید 16 متري می 
باشد فلذا در وضع موجود و به استناد طرح تفصیلی جدید داراي عقب نشینی می باشد.)

الزم به ذکر است که با توجه به دستور معاونت محترم منطقه درج در سیستم الکترونیکی 
گزارش فوق بدون ارایه نقشه هاي معماري وضع موجود و صرفاً با استناد به کروکی نقشه 

.برداري ارایه شده توسط متقاضی تنظیم شده است
ضمناً هیچگونه نقشه معماري مربوط به زمان پروانه در پرونده فنی موجود نبوده و گزارش 
فوق با استناد به فرم کنترل نقشه موجود در پرونده فنی و همچنین مفاد پروانه ساختمانی 

.تنظیم شده است

همچنین بابت اضافه بنا و احداث طبقه مازاد به مساحت مجموعاً  206.50 مترمربع داراي 
صورتجلسه کمیسیون ماده 100 مورخ 1386/01/15 و همچنین راي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 12346 مورخ 1387/07/09 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 4761  مورخه 

.1388/03/27 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در طبقه همکف در ساختمان اصلی به مساحت 24.02 مترمربع (نسبت به راي) -1
اضافه بنا در طبقه همکف  از بابت احداث موتورخانه و تاسیسات در حیاط به مساحت  -2

15.77 مترمربع (همزمانساز-سال 1387)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.47 مترمربع (همزمانساز-سال 1387) -3

اضافه بنا در طبقه دوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 1.57  -4
مترمربع(همزمانساز-سال 1387)

یک باب کسري پارکینگ مسکونی (سال 1387) -5
//.درخواست عدم خالف دارد

***********************************
دفترنمایندگی رشت سازمان نظام مهندسی طی نامه شماره 377-13980132 مورخ 
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1398/01/27 اعالم نموده :این پروژه در سیستم ثبت نقشه این سازمان ثبت نگردیده و ناظر 
و طراح این پروژه از مهندسین عضو سازمان نمی باشند و کسر سهمیه اي از مهندسین 

//".صورت نگرفته است
حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 
محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ، 
به مبلغ 254290064(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  نود هزار و  

شصت و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 244.31  2
 

520425  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/23 2/96/11573 بدوي امام -
خمینی--می
دان بانک 
ملی

2-2-20123-3-1-0-0 410

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهل و پنج قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 585,478,125(پانصد و  هشتاد 
و  پنج میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 1125  1.5
 

346950  , 1382 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 271 مورخ 1382/04/17 به صورت 6 
طبقه روي همکف در 1 واحد اداري به مساحت کلی 3599.70 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:244.31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.62 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.16 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.16 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 33.16 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 33.16 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 33.16 مترمربع -7

اضافه بنا در زیر شیروانی از بابت احداث راه پله به بام و اتاق تاسیسات به مساحت  -8
مجموعاً  52.10 مترمربع

با توجه به تامین پارکینگ بصورت روباز در پالك مجاور و عدم وجود نقشه هاي زمان  -9
پروانه در پرونده فنی و همچنین با استناد به ضوابط طرح تفصیلی قدیم و جانمایی 25 باب 
پارکینگ در محوطه پالك مجاور(با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده)  داراي 51 باب 

.کسري پارکینگ می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 75.16 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

.موجود 75.08 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد -11

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -12
داراي نظریه بند 70 مورخ 1381/12/21 کمیسیون ماده 5 بدین شرح می باشد: تقاضاي  -13
شرکت بیمه ایران در زمینه احداث بنا بصورت اداره ساختمان مرکزي بیمه بصورت 6.5 طبقه 
و افزایش تراکم به میزان 264.60 مترمربع مطرح و با توجه به رعایت پوشش و تامین 

پارکینگ در کل پالك مجاور با تقاضاي شرکت بیمه مشروط به ایجاد رمپ استفاده معلولین 
".با افزایش تراکم درخواستی موافقت شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -14
رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد.(الزم به ذکر است با توجه به اینکه  -15
مطابق پروانه صادره عرض کوچه حد غربی 12 و در طرح تفصیلی جدید 16 متري می باشد 
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فلذا در وضع موجود و به استناد طرح تفصیلی جدید داراي عقب نشینی می باشد.)
الزم به ذکر است که با توجه به دستور معاونت محترم منطقه درج در سیستم الکترونیکی 
گزارش فوق بدون ارایه نقشه هاي معماري وضع موجود و صرفاً با استناد به کروکی نقشه 

.برداري ارایه شده توسط متقاضی تنظیم شده است

همچنین از بابت 6 باب کسري پارکینگ داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
12346 مورخ 1387/07/09 و تجدید نظر به شماره 4761 مورخ 1388/03/27 می 
باشد.(توضیحا کلیه پارکینگهاي پالك فوق در زمین پالك مجاور تامین شده اند و 6باب 
کسري پارکینگ مذکور نیز بدلیل تخلف ساختمان مجاور و احداث ساختمان تاسیسات در 
 آن و حذف 6 باب پارکینگ حادث شده و در سال 87 به کمیسیون گزارش گردید.  )

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.41 مترمربع (همزمانساز-سال 1386) -1

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -2
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -3

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -4
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -5
اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -6

اضافه بنا در زیر شیروانی از بابت احداث راه پله به بام و اتاق تاسیسات به مساحت  -7
مجموعاً  52.10 مترمربع (همزمانساز-سال 1386)

داراي 45 باب کسري پاکینگ اداري می باشد.(سال 1382) -8

//.درخواست عدم خالف دارد
*********************************************************

***
درخصوص پرداخت عوارض کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه نیاز به گواهی واحد 

//.محترم درآمد می باشد
*********************************************************

***
با استناد به گواهی واحد درآمد ثبت در سیستم الکترونیکی :برابر بررسی به عمل آمده در 
خصوص پرونده جاري ، در زمان صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض کسري پارکینگ 
هیچگونه مبلغی دریافت نگردیده است شایان ذکر است که در سال 1388 در زمان محاسبه 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



عوارض عدم اعتبار پروانه ؛ از بابت 6 باب کسري پارکینگ عوارض محاسبه گردیده که برابر 
 راي تجدید

نظر دادگاه به شماره دادنامه 9509971313700691 مورخ 1395/05/13 مبلغ آن  طی فیش 
". به شماره پیگیري 576291 مورخ 1395/08/13 پرداخت گردید

*********************************************************
***

حالیه کمیسیون محترم ماده 100 طی تصمیم شماره 2/97/11980 مورخ 1397/04/16 اعالم 
نموده: در خصوص کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی و وصول مبلغ کسري 
پارکینگ توسط شهرداري و عدم اعالم مازاد کسري پارکینگ موضوع توسط شهرداري 

"..بررسی و اعالم نظر گردد
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده پالك فوق در زمان پروانه داراي 45 باب کسري پارکینگ 
اداري بوده که مطابق گواهی واحد محترم درآمد: برابر بررسی به عمل آمده در خصوص 
پرونده جاري ، در زمان صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض کسري پارکینگ هیچگونه 

//"مبلغی دریافت نگردیده است
*********************************************************

**
دفترنمایندگی رشت سازمان نظام مهندسی طی نامه شماره 377-13980132 مورخ 

1398/01/27 اعالم نموده :این پروژه در سیستم ثبت نقشه این سازمان ثبت نگردیده و ناظر 
و طراح این پروژه از مهندسین عضو سازمان نمی باشند و کسر سهمیه اي از مهندسین 

//".صورت نگرفته است
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
130,032,000(یکصد و  سی میلیون و  سی و  دو هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 77.4  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 2/96/11575 بدوي ضیابري 
کوچه  
-یوسفی

2-2-10202-9-1-0-0 411

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2460326400(دو میلیارد و  

چهارصد و  شصت میلیون و  سیصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 366.12  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 45 مورخ 1395/07/11 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 12واحد مسکونی به مساحت کلی 1436.25
 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد 

.فعالیت کارگري)می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:345.29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 39.75  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 68 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 68 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 68 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 68 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 33.54 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 6.67 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -8
مساحت مجموعاً 15.08 مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 77.40  -9
.مترمربع می باشد

.کسري پارکینگ ندارد -10
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 345.12 مترمربع،تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 5.92 
مترمربع و عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت مجموعاً 15.08 
مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11575 مورخ 96/12/12 و 
تجدیدنظر به شماره 2/97/11801 مورخ 97/03/01بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.17 مترمربع(همزمانساز -سال 1396) -1

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -2
مساحت مجموعاً 0.75 مترمربع(همزمانساز -سال 1396)

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 696,931,200(ششصد و  نود و  شش میلیون و  نهصد و  سی و  یک هزار 

و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 103.71  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 2/96/11579 تجدید 
نظر

دکترحشم
ت-کوچه 
سررشته دار

2-2-20106-153-1-0-0 412
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 4 مورخ 1396/02/09 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 498 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:99.95مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 19.99 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.99 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.99مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.99مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.99مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 19.72مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 3.76 مترمربع

.تراکم اعطایی ندارد -8
کسري پارکینگ ندارد.(توضیح اینکه در وضع موجود 4 باب پارکینگ مطابق پروانه  -9
صادره تامین شده ولی مطابق نامه شماره 39518-1394 مورخ 1394/03/27 معاونت 

معماري و شهرسازي شهرداري رشت امالکی که برابر ضوابط جدید پارکینگ براي آنها پروانه 
صادر شده و پس از اجرا ،مالک مبادرت به تخلف ساختمانی و حذف پارکینگ حاشیه اي 
نموده بایستی نسبت به اعاده به وضع سابق جهت تامین پارکینگ حاشیه اي اقدام نماید و 
در صورت عدم تمکین مالک به اعاده به شکل اولیه الزم است در این خصوص با درخواست 
تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداریها موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ماده 100 
انعکاس داده شود. حالیه با توجه به حذف یک باب پارکینگ حاشیه اي در حد شمالی و با 
استناد به نامه شماره 219537-1396 مورخ 1396/11/01 معاونت شهرسازي و معماري 
شهرداري رشت با عنایت به اینکه در هنگام صدور پروانه بر روي  پالك فوق برابر ضوابط 
مصوب امکان احداث 2 دروازه 3 متري وجود داشته  که در اینصورت امکان تامین پارك 
حاشیه اي میسر نبوده و نظر به اینکه احداث یک دروازه 5 متري از مجموع دو دروازه 3 
متري کمتر می باشد از نظر این معاونت تعبیه یک دروازه ورودي پارکینگ با طول 5 متر در 
بناي احداثی در ملک مذکور با رعایت سایر شرایط و ضوابط پارکینگ مالك عمل بالمانع می 
باشد. همچنین با استناد به دستور معاونت محترم منطقه ثبت در سیستم :با عنایت به نامه 
به شماره 219537 حوزه معاونت محترم شهر سازي  رعایت پارگینک مییگردد. )

همچنین عرض باقیمانده کوچه بن بست حد غربی پس از عقب نشینی  بصورت تقریبی 
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3.88 متر بوده فلذا پارکینگ هاي شماره (1) و (2) فاقد حداقل 5 متر عرض کوچه جهت 
گردش می باشند که با توجه به اینکه پروانه نیز به همین صورت صادرشده جهت تایید دو 
باب پارکینگ شماره (1) و (2) با توجه به عدم وجود عرض کافی جهت چرخش نیاز به نظریه 
ارشادي می باشد.(الزم به توضیح است تا کنون دیوارهاي قدیمی مربوط به عقب نشینی در 

حد غربی تخریب نشده و امکان تست عملی پارکینگ میسر نمی باشد.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 73درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

//.با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک و نیم برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 677174400(ششصد و  هفتاد و  هفت میلیون 
و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 134.36  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 2/96/11580 تجدید 
نظر

لب آب 
خیابان 
جوان- 
کوچه الله

2-1-10045-16-1-0-0 413

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 252016800(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  شانزده هزار و  

هشتصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 150.01  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1396/02/23 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 799/96 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 129/04 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 11/94 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 26/79 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 26/79 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 26/79 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 36/73 متر مربع-5
 .زیرشیروانی به مساحت 53/55 متر مربع (طبق پروانه صادره) اجرا نگردیده است-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 5/32 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 22/61 متر مربع در همکف و به 
مساحت 127/40 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 150/01متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده  صد به شماره 2/96/10929 مورخ 
1396/11/14 و راي کمسیون تجدید نظر به شماره 2/96/118580 مورخ 1396/12/12 بوده که 

 .بپیوست میباشد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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 .گزارش فوق در تاریخ 1398/10/05 بروز شده و مورد تایید میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/26 2/96/11587 بدوي پل -
عراق-خمیر
ان 

زاهدان-روب
روي مسجد 
- نبش ك 
شیخ جواد

2-3-10185-56-1-0-0 414

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 754,236,000(هفتصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  
سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 149.65  1.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
259631-96/12/21 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   360000000(سیصد و  

شصت میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 40.97  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 8.7 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 14,616,000
(چهارده میلیون و  ششصد و  شانزده هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 8.7  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره مورخه 53 مورخ 1393/03/28 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به انضمام یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع به 
مساحت کلی 650/9 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام 
عملیات  سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 146/35 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 35/82 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري به  مساحت 23/89 متر مربع (در پروانه صادره  مساحت مغازه 2-20
 متر مربع بوده که وضع موجود 43/89متر مربع میباشد)

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2/33مترمربع -3
 تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول بصورت بالکن مغازه به مساحت 17/08 متر مربع-4

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35/82 مترمربع-5
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 35/82 مترمربع-6

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 35/82 مترمربع-7
.اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت راه پله آسانسور به مساحت 3/07مترمربع-8

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3/3 متر مربع از بابت  کوچک نمودن راه پله و آسانسور  و -9
 اضافه نمودن به واحد هاي مسکونی

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 8/7 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 .با توجه به تبدیالت صورت گرفته داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد-11

در پروانه صادره کسري فضاي باز 6/58 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود برابر -12
42/4 متر مربع میباشد و داراي مابه التفاوت به مساحت 35/82 مترمربع کسري فضاي باز 

 .میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
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.داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 31 مورخ 1392/09/04 به شرح  زیر میباشد
ساختمان بصورت 4 طبقه بر روي یک باب تجاري به حداکثر مساحت 20 متر مربع و ارتفاع 
.3/4 با سطح اشغال در 60% طول پالك و تامین 4 واحد پارکینگ  موافقت گردید

*********************************************************
*********************************************************

از بابت تخلفات داراي راي کمیسیوت تجدید نظر به شماره 2/97/11784 مورخ 
.1397/02/25 بوده که بپیوست میباشد
.بعد از راي صادره خالفی  مشاهده نشد

 .کل مساحت مغازه و بالکن خارج عمق تجاري میباشد
 .مشمول ضوابط و قوانین سیماي شهري نمیگردد
 سرویس بهداشتی در مغازه احداث شده است

رعایت عقب نشینی و ارتفاع پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست.مراتب جهت استحضار و 
 .صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 154,123,200(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و  بیست و  

سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 45.87  1
 

3360000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1396/12/19 2/96/11590 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن به طرف 
خمیران 
 زاهدان

2-3-10198-93-1-0-0 415
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 37 مورخ 1396/02/23 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 871.80 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 20.59 مترمربع 

:برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.27 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.08 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.08 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.08 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 21.90 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2.58  -7
مترمربع(الزم به ذکر است مساحت انباري زیرشیروانی در زمان پروانه به اشتباه 24.80 
مترمربع ذکر شده که طی بررسی بعمل آمده مساحت 28.10 مترمربع صحیح می باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 15.68 مترمربع
کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به اضافه کردن عرض درب پارکینگ نسبت به زمان  -8
پروانه و عدم حذف پارکینگ حاشیه اي بایستی عوارض درآمدي یک باب پارکینگی که به 

اینصورت تامین نموده را پرداخت نماید.)
با توجه به اینکه میزان اضافه بنا از 5 درصد زیربناي پروانه ساختمانی کمتر می باشد  -9

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 8 واحد افزایش یافته است -10

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.41 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
.موجود 66.06 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

.سال تخلف 1396 می باشد
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 20.59 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
25.28 مترمربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11590 مورخه 1396/12/19

: بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2.58  -1
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مترمربع(همزمانساز -سال 1396)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در   -2

 طبقات به مساحت مجموعاً 9.60 مترمربع (نسبت به راي)
//.درخواست عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 301,862,400(سیصد و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 44.92  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 2/96/11591 بدوي الکانی-خمی
ران شرفیه 
-بن بست 
میر عسکر

2-2-20082-126-1-0-0 416

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91.7.30 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 3.92 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 6585600(شش 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 3.92  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 82 مورخ 1396/04/15 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 406.06 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:38.88 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.96 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.96 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12.96 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 1.24 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -5

طبقات به مساحت مجموعاً 6.04 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.92  -6

.مترمربع در همکف می باشد
عرض حیاط خلوت سرتاسري حد شمالی در قسمتی به طول 2.85 متر از 2 به 1.80 متر  -7

.کاهش یافته و در این قسمت داراي بازشو نمی باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 66.06 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
 .کسري پارکینگ ندارد

از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11591 مورخ 
.96/12/16 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

//.درخواست عدم خالف دارد

416

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 93492000(نود و  سه میلیون و  چهارصد و  نود و  دو هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.55  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 2/96/11593 بدوي خیابان 17 
شهریور-بن 
بست امید

2-2-20122-244-1-0-0 417
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/163 مورخ 1396/12/06 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 505.66 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون بوده و با توجه به ارائه نقشه 
معماري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 18.55 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.55 مترمربع -1

با توجه به عدم اعطاي تراکم مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري  -2
.رشت نمیگردد

با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت تقریبی  26 متر مربع کسري فضاي سبز ندارد -3
 .

. کسري حد نصاب فضاي باز ندارد -4
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -5

. موجود 67.14 درصد است
سال وقوع 1396

بدیهی است اعالم مساحت زیر بنا طبقات ، تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و غیره  
به دلیل مرحله ساختمانی مقدور نبوده و اعالم موارد فوق پس از پیشرفت عملیات 

. ساختمانی و ارایه کروکی نقشه برداري نظام امکان پذیر است

417

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/16 2/96/11595 بدوي بلوار 
منظریه-تابا
ن 

شمال-مغرب
ي و گل 
مژده

2-3-10029-143-1-0-0 418

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 81,984,000(هشتاد و  یک میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.2  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
242637-96/11/30 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   140000000(یکصد و  

چهل میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 69.52  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 44 مورخ 1392/05/29 و اصالح پروانه ساختمانی 
به شماره 189968 مورخ 1394/01/22به صورت 5 طبقه روي پیلوت 8 واحد مسکونی  و سه 
باب مغازه به مساحت کلی 1626.31 مترمربع صادر گردیده است .حالیه عملیات ساختمانی 
در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی فاقد تخلف 

:زیربنایی بوده و داراي کاهش بنا به شرح زیر است
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.48 مترمربع -1
.  کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 5.89 مترمربع -2

.  کاهش بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 3.25 مترمربع -3
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -4
در طبقات 1 الی 5 مجموعاً به مساحت  12.20 مترمربع. ( در هر طبقه 2.44 متر مربع )

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -5
 افزایش تعداد واحد تجاري از 3 باب به 4 باب -6
.داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري است -7

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -8
سال وقوع 1396

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است

طبق بند 6 صورت جلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 94/7/29 پیرو بند 1 مصوبه کمیسیون ماده 
5 مورخ 94/6/17 و به جهت اصالح مصوبه مذکور با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر 
روي 3 باب مغازه حداکثر به مساحت کلی 70 مترمربع و بالکن مغازه ها در حد یک سوم (با 
استفاده غیر کارگاهی و غیر صنعتی) و 5 طبقه مسکونی بر روي پیلوت با در نظر گرفتن 
عرض 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع شمالی پالك با رعایت سطح اشغال 60% مساحت 
عرصه و با در نظر گرفتن فضاي باز حیاط به صورت سرتاسري در ضلع جنوبی پالك 
(به نحوي که از معبر 12 متري حد غربی و معبر جنوبی پالك تا حد شرقی آن را به صورت 
سرتاسري در بر گیرد) با تأمین پارکینگ بر اساس آخرین ضوابط پارکینگی مصوب براي 
واحدهاي مسکونی و تجاري و با رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب موافقت 

.گردید
 درخواست گواهی عدم خالف دارند

418
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جمعاً بمبلغ 8393220(هشت میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار و  دویست و  بیست) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.84  1.5
 

297000  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 2/96/11596 بدوي ساغریسازا
ن-نبش 
کوچه 
تحویلی

2-3-10005-1-1-0-0 419

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
115525-96/6/11 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   55160000(پنجاه و  
پنج میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 51.33  0
 

297000  , 1380
 , 1383

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر دو بابدکان به مساحت 
.153/30 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت سه  باب مغازه به مساحت 70/30 مترمربع ،اضافه بناي همکف ( پیلوت و سرویس 
بهداشتی)  به مساحت 52/60  مترمربع و بالکن تجاري به مساحت 52/88 مترمربع،تبدیل 
پیلوت به تجاري به مساحت 24/80 مترمربع،تبدیل محوطه به محوطه تجاري به مساحت 
6/87 مترمربع و دو باب کسري پارکینگ تجاري  داراي پایانکار به شماره 12692 مورخ 
1374/07/19 و بالمانع به شماره 3/33/13226 مورخ 1374/07/29 و راي بدوي کمیسیون 
ماده صد طبق صورتجلسه مورخه 1380/07/12 و تجدیدنظر به شماره 7038 مورخ 

.1381/07/27 می باشد
حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي خالف ساختمانی به 

:مساحت کلی 18/84 مترمربع به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 18/84 مترمربع (سال تخلف 1383)-1

تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 46/64 مترمربع (از این مقدار به مساحت 7/35 -2
مترمربع به صورت انبار تجاري و به مساحت 11/72 مترمربع به صورت محوطه مسقف 

تجاري) سال وقوع تخلف 1383
تبدیل محوطه حد شمالی به محوطه تجاري به مساحت 4/69 مترمربع با نصب درب از -3

 مغازه شماره یک (به علت خطا در مساحت یابی) سال تخلف 1380
.بالکن تجاري به مساحت 1/51 مترمربع کاهش نسبت به راي دارد-4

حالیه متقاضی با توجه به نامه شرکت آبفاء تقاضاي حفاري در مسیر با پوشش آسفالت با 
...قدمت باالي چهار سال و به طول 5 متر طولی را دارد

مغازه شماره یک (مورد استعالم) داراي فعالیت شغلی تاکس تلفنی،فاقد تابلو،مغازه شماره 
دو قهوه خانه، فاقد تابلو ومغازه شماره سه سوپرمارکت داراي تابلو به مساحت تقریبی 3 
.مترمربع (ارتفاع تابلو 1/20 متر) و مغازه شماره چهار نانوایی و فاقد تابلو می باشد

قابل ذکر است مغازه شماره یک (تاکسی تلفنی) از پالك حد شمالی به مساحت 149/84 
.مترمربع به عنوان پارکینگ استفاده می نماید

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******************
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از بات تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11596 مورخ 1396/12/16
. بوده که بپیوست میباشد
 .خالفی مشاهده نشد

. کلیه تخلفات خارج از عمق تجاري است

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
409306800(چهارصد و  نه میلیون و  سیصد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 69.61  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/12/16 2/96/11597 تجدید 
نظر

-
منظریه-عبا
س 
-رشیدي

2-3-10049-84-1-0-0 420

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 78,405,600(هفتاد و  هشت میلیون و 

 چهارصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.67  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 254,822,400(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.92  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 14 مورخ 1396/02/10 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1021.58 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 137.53 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.02 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.62 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.62 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.62 مترمربع -4

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 20.62 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 37.92 مترمربع ( به مساحت 17.3 متر مربع از  -6

مساحت مذکور به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد غرب است )
. اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 3.11 متر مربع -7

تبدیل راهرو و راه پله آسانسور به انباري زیر شیروانی به کسر آیتم 7 به مساحت 9.95  -8
متر مربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.60 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع) به کسر آیتمهاي 7 و 8

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -10
در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 7.75 مترمربع ( به مساحت 1.55 متر مربع در طبقات 

.1 الی 5 )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -11

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -12
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -13
تبصره مذکور  به مساحت کلی  46.67 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.81 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14

. موجود 58.65 درصد است
. تعداد واحد ها از 6 واحد به 5 واحد کاهش یافته است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است
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از بابت موارد فوق الذکر به استثناء بند هاي 7 و 8 و 9 داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11021 مورخ 1396/07/11 و تجدید نظر به شماره 2/96/11597 مورخه 

.1396/12/16است
حالیه داراي مابه التفاوت  اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به شرح زیر است .سال وقوع 1397

. اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 3.11 متر مربع -1
تبدیل راهرو و راه پله آسانسور به انباري زیر شیروانی به کسر آیتم 1 به مساحت 9.95  -2

متر مربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.60 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -3

انباري (5 مترمربع) به کسر آیتمهاي 1 و 2
از بابت موارد فوق الذکر داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12862 مورخ 

. 1397/11/02و پس از آن تخلف زیر بنایی ندارد
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي توسعه بناي تجاري، به مبلغ 870,787,500(هشتصد و  هفتاد میلیون و 

 هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 105.55  2.5
 

3300000  , 1396 بالکن بدون پروانه 1396/12/26 2/96/11600 بدوي خیابان 
سعدي - 
خط ماشین 
---محمد
ي

2-1-10006-9-1-0-0 421

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 299803-96/8/13 و عطف بنامه شماره ش ر - 
185127-96/9/18 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده  بر روي پالك فوق  برابر سوابق 
موجود در شهرداري  بصورت ششدانگ یک باب خانه عرصه  به مساحت 66.65 مترمربع 
(مطابق سند اجاره )  و اعیان بسطح 40 متر مربع  داراي بالمانع شماره 2/33/112375 
مورخه 1392/01/20 میباشد .حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري  کل اعیان مسکونی  را 
تخریب و با نصب قوطی ( پروفیل ) با افزایش ارتفاع  کل ملک ( مسکونی و محوطه )را 
سرپوشیده و به صورت تجاري احداث نموده است . الزم بذکر است : مالک در خصوص ارائه 
کروکی نقشه برداري امتنا ع نموده ابعاد اعالم شده در جدول کاربریها  به استناد سوابق 
موجود در شهرداري و تخلف اعالم شده بصورت تقریبی میباشد موارد تخلف فعال به شرح 

: زیر است
 احداث تجاري بسطح 66.65متر مربع -1

 احداث بالکن تجاري  بسطح 38/90 متر مربع -2
 به جهت   احداث برابر ضوابط  داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -3

سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه کروکی نقشه برداري و انعکاس آن برروي خط 

.پروژه متعاقبا در درخواستهاي بعدي  اعالم میگردد
الزم بذکر است : مکان  صدرالذکر  با 3 باب مغازه هاي حد شمال باب اول بسطح 10/24 متر 
مربع از پالك ثبتی شماره 3265/5داراي بالمانع بشماره 2/22/190147-94/5/14 و دوباب 
مغازه دیگر کال بمساحت 40/74 متر مربع  از پالکهاي ثبتی شماره 3265/3و3265/4  داراي 
بالمانع بشماره 3/22/37805 و 3/33/33553-84/11/6 ادغام نموده کال بصورت یکواحد 
.تجاري در دو دهنه با فعالیت شغلی  تعمیرگاه ماشین مورد استفاده قرار میگیرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به اینکه در راي شماره 2/96/11461-96/11/10 صادره از این شعبه درخصوص 
تخلف مربوط به کسري پارکینگ مبلغ جریمه در دادنامه مذکور اشتباها (صفر) ریال 
قید گردیده لذا اعضاي کمیسیون با اعالم اینکه تخلف مذکور 123750000(یکصد و  
بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال می باشد، دادنامه صدرالذکر را 

اصالح می نماید. 

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/19 2/96/11601 اصالح
ي 
بدوي

-
ضیابري--ن
بش علیزاده

2-2-10034-18-1-0-0 42
2

الزم به ذکر است در بخش جریمه بابت توسعه بناي تجاري، راي سابق الصدور از حیث 
محاسبه و وصول جریمه، به قوت خود باقی است.بدیهی است دادن رونوشت از حکم، 

بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

سایر 56.36  0
 

3300000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 60 مورخ 1394/07/27 به صورت 1 
طبقه روي مغازه بانضمام انباري تجاري زیرشیروانی در 2 واحد تجاري به مساحت کلی 
.67.50 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:16.20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.05 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع به مساحت 8.10  -2
 مترمربع

اضافه بنا در طبقه دوم بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع به مساحت 8.10  -3
مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در طبقات به مساحت 40.16  -4
.مترمربع می باشد

داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد که یک باب آن در زمان پروانه پرداخت  -5
 .شده است

.سال تخلف 1395 می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 98.77 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -

.موجود 94.16 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

:داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 1 مورخ 90/09/02 بدین شرح می باشد
احداث ساختمان تجاري در 2 باب به صورتیکه در طبقه همکف در حد یک باب مغازه به "
مساحت 22.78 مترمربع با احتساب فضاي راه پله جهت دسترسی به طبقه باال در نظر گرفته 
شود و در طبقه باال نیز یک باب مغازه همراه با زیرشیروانی به عنوان انباري تجاري باشد 

".بالمانع است
//.درخواست عدم خالف دارد

42
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اینکه اعضاي کمیسیون در این مرحله 
از رسیدگی، ضرورتی به تخریب و قلع بنا نمی بیند، از طرفی تخریب موجب ضرر و 
خسارت جبران ناپذیري براي مالک خواهد شد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25
 برابر ارزش معامالتی، براي طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 

912,870,000(نهصد و  دوازده میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 120.75  2.25
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/20 2/96/11608 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
الکانی-عطا
آفرین--بن

5

2-2-10020-231-1-0-0 42
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، 

با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
30,088,800(سی میلیون و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 5.97  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید محل ارائه شده ساختمان درحال احداث درمرحله اجراي ستونهاي همکف (بتن ریزي نشده 
)داراي پروانه 6-91/1/23 بوده که براساس نقشه معماري ارائه شده توسط ایشان داراي 
اضافه بنابسطح حدود25مترمربع خارج از 60درصد طول حدود2/5متر وخارج ازتراکم 
میباشد.ضمنا درخصوص شکایت همسایه حد شمال، رعایت 2متر عرض حیاط خلوت دراین 
حداز سوي سازنده فوق گردیده است.درخواست عدم مسیربانک دارند.به استناد پروانه 
صادره عقب نشینی ندارد.پس از ارائه سایت نظام و یا تکمیل عملیات تغییر مساحت قابل 

بررسی خواهدبود.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 

الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  3435300(سه میلیون و  چهارصد و  سی 

و  پنج هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 62.46  1
 

55000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 2/96/11611 تجدید 
نظر

پل 
عراق-دباغی
ان-کوچه 
شهید 
اسدي-بن 
بست امیر 
کبیر

2-3-10134-59-1-0-0 42
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترام پیرو گزارش شماره 2/33/214500-95/2/6 شهرداري  و عطف بنامه شماره ش ر 
-160022-96/8/11 کمسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه یکی از وراث مالک از 
داخل ملک وضعیت  بصورت یکباب خانه قدیمی  ویالئی برابر مدارك ارائه شده داراي خرید 
نامه عادي بصورت نسقی  میباشد بالمانعی ارائه نگردید  برابر  نقشه برداري خط پروژه 
مساحت عرصه 142/94 متر مربع و مساحت اعیان بسطح 62/46 متر مربع  میباشد با توجه 

. به فیش برق  منضمه و وضعیت ظاهري مکان  قدمت بنا سال 1356 میباشد

: الزم بذکر است
برابر خط پروژه   پیوست بشماره 715 بسطح 6/42 متر مربع در فضاي سبز همجوار حریم 
  رودخانه و بسطح 133/13 متر مربع در حریم خیابان همجوار فضاي سبز  قرار دارد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 155,836,800(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هشتصد و  

سی و  شش هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 23.19  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/12/19 2/96/11612 تجدید 
نظر

سعدي -
جنب شهر 
روستا-جن
ب آژتنس 
- هواپیمائی

2-1-10010-31-1-0-0 42
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناسان رسمی دادگستري بشماره ثبت 240970-96/11/28 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  1800000000(یک میلیارد و  هشتصد میلیون )  ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 70.25  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 504000000(پانصد و  چهار میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 175ئمورخ 1392/12/28 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1505/7 
متر مربع صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به 
ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت 

:کلی 11/04 متر مربع  به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/23متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه پنجم به مساحت 11/04 متر مربع-2
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3/58 متر مربع نسبت به پروانه صادره-3

تبدیل مسکونی به تجاري (3 باب مغازه) به مساحت 70/25 متر مربع-4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به مساحت 12/15 متر -5

مربع
 .با توجه به تبدیل همکف به 3 باب تجاري داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-6

سال وقوع تخلف 1394
 .داراي پرونده به شماره 248301 مورخ 1395/11/019 در واحد تخلفات ساختمانی میباشد

.الزم به ذکر است که کل مساحت مغازه خارج عمق تجاري میباشد
*********************************************************
*********************************************************

***********************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11043 مورخ 

 .1396/07/11  بوده و خالفی مشاهده نشد

.مشمول تبصره ماده هفت نمیگردد
.مشمول قانون نما ومنظر شهري نمیگردد

شایان ذکر است که مغازه ها فاقد بالکن بوده و با توجه به مرحله ساختمانی فاقد قعالیت 
.شغلی  و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد

.رعایت ارتفاع 2/4 و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
.حالیه درخواست عدم خالف را دارد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده  مشارالیه را از بابت اضافه بنا بصورت راه پله و آسانسور با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 79,632,000(هفتاد و  نه میلیون 

و  ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 15.8  1.5
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/19 2/96/11619 بدوي حاجی 
آباد-روبرو
ي منزل 
مرحوم 
احسانبخش

2-1-10149-1-1-7-0 42
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
254772-96/12/15 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ    6624684000(شش 
میلیارد و  ششصد و  بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 774.7  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب  یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2436000000(دو میلیارد و  چهارصد و  سی و  شش 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 725  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت پارکینگ طبقاتی (عمومی) واقع در طبقه 
.چهارم به مساحت 625/01 مترمربع قطعه هفتم تفکیکی می باشد

کل پالك داراي پروانه ساختمانی به شماره 273 مورخه 1391/11/08 و گواهی پایانکار به 
شماره 285097 مورخه 1396/02/06 به صورت 3 واحد تجاري و پارکینگ عمومی در 4 طبقه 

.روي مغازه به مساحت کلی 10107/96 مترمربع می باشد
با توجه به صورتمجلس تفکیکی کل پالك به صورت سه قطعه واحد تجاري و چهار قطعه به 

.صورت پارکینگ عمومی تفکیک گردیده است
حالیه به استناد به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه برداري و برابر بازدید 

:به عمل آمده تخلفات به شرح زیر می باشد
ایجاد یک واحد تجاري  به مساحت 576/68 مترمربع در طبقه چهارم -1

از مساحت مذکور بخشی به صورت احداث و سربندي تراس غیرمسقف به صورت سقف با 
قابلیت جمع شدگی به مساحت 396/64 مترمربع و بخشی دیگر به صورت تبدیل دفتر کار 

.پارکینگ عمومی به تجاري به مساحت 180/04 مترمربع می باشد
الزم به توضیح است تراس غیر مسقف مذکور با توجه به پایانکار صادره به صورت مشاعی  
(غیرقابل بهره برداري به عنوان تجاري) مورد تایید قرار گرفته و با توجه به این موضوع در 

.زیربناي پایانکار نیز وارد نگردیده است
 تبدیل تراس غیرمسقف به مساحت 155/11 مترمربع در طبقه چهارم به محوطه تجاري -2
الزم به توضیح است تراس غیر مسقف مذکور با توجه به پایانکار صادره به صورت مشاعی  
(غیرقابل بهره برداري به عنوان تجاري) مورد تایید قرار گرفته و با توجه به این موضوع در 

.زیربناي پایانکار نیز وارد نگردیده است
احداث سرویس بهداشتی تجاري به مساحت 42/91 مترمربع در طبقه چهارم -3

مسقف نمودن بخشی از رمپ پارکینگ به مساحت 15/80 مترمربع در طبقه چهارم -4
با توجه به احداث تجاري و تبدیل هاي صورت گرفته تراس غیرمسقف و پارکینگ  -5

عمومی به تجاري مجموعا به مساحت زیربناي مفید به مساحت 731/79 مترمربع، داراي 29 
.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

پایانکار صادره با توجه به نامه شماره 952/131/6955 مورخه 1395/11/18 اداره کل  -6
میراث فرهنگی صادر گردیده است لذا در صورت صالحدید نیاز به استعالم از اداره مربوطه 
می باشد.( با توجه به تغییرات در ضوابط ابالغی اداره کل میراث فرهنگی در زمان صدور 

پروانه و پایانکار ساختمانی)
برابر پایانکار صادره فضاي پارکینگ در طبقات به همراه ملحقات به صورت یک قطعه مستقل 
و غیرقابل تفکیک می باشند. همچنین تراس غیرمسقف به صورت مشاعی (غیرقابل بهره 
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.برداري به عنوان تجاري) مورد تایید قرار گرفته است
الزم به توضیح است راه دسترسی به واحد تجاري احداثی صرفا از طریق راه پله و آسانسور 
مربوط به پارکینگ عمومی میسر بوده و راه دسترسی جداگانه ندارد. همچنین باقیمانده 
تراس غیرمسقف و سرویس بهداشتی احداثی در طبقه چهارم داراي دسترسی هم از طریق 

.واحد تجاري و هم از طریق پارکینگ عمومی دارد
مساحت و ابعاد وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

.سازمان نظام مهندسی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

********************************************
با توجه به دستورات صادره معاونت محترم منطقه در نامه اتوماسیون به شماره 55351 
وهمچنین تعهدنامه ثبتی به شماره 307453 مورخه 1397/03/29 مالک متعهد گردیده 
است از فضاي مزبور همواره به صورت فضاي تفریحی و گردشگري (رستوران، تاالر جشن ها 

.و پذیرایی کودکان و ...) استفاده نماید
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

********************************************
با توجه به دستور معاونت محترم منطقه، فرم تحلیل جهت اخذ عوارض درآمدي براساس راي 

.کمسیون ماده صد به صورت تجاري تکمیل گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به نظریه هیات کارشناسی بشماره 256075 مورخ 96.12.16 مبنی بر تایید 
استحکام بالکن تجاري ، و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري  باتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال 

ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 225,324,000(دویست و  بیست و 
 پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 17.07  4
 

3300000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/12/23 2/96/11624 تجدید 
نظر

بیستون-رو
بروي کوچه 
صفاري

2-2-10001-63-1-4-0 42
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماپیرو  گزارش ماموران جلوگیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه 2 بر روي پالك فوق  
برابر  مدارك ارائه شده از سوي  سرقفلدار به استناد  سند اجاره بشماره 67/11/23-142716
 بصورت  یکباب  مغازه   داراي بالمانع بشماره 12/45540-67/11/5 از شهرداري بوده  و 
همچنین  برابر سوابق موجود در پرونده درآمدي بشماره 10172 از بابت یکباب مغازه و بالکن 
در حد 1/3 مجوز حفاري آب و فاضالب دریافت نموده وضع موجود با فعالیت شغلی گیاهان 
دارویی مورد استفاده قرار میگیرد. حالیه سرقفلدار بدون مجوز از شهرداري  مبادرت به  
توسعه بنا بصورت بالکن تجاري  سرتاسري با سازه فلزي  اقدام نموده است برابر نقشه 
برداري ارائه شده توسط مهندس محمد ابو مسعود کیابانی بشماره اشتغال 11-610-00067 
: مساحت بالکن 26/45 اعالم شده با توجه به سوابق موجود  موارد تخلف به شرح زیر است

توسعه  بنا بصورت بالکن  تجاري  بسطح 17/07 متر مربع که با توجه به پرسش واحد -1
. درآمد کال داخل عمق تجاري است
 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

 و همچنین به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی  میباشد
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با توجه به اسناد ابرازي مالک وگزارش کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر تایید 
بالمانع ساختمان که  بشماره 254794 مورخ 96.12.15 ثبت دبیرخانه شهرداري شده 
است به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه   راي به اخذ جریمه 
برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 10000000(ده میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 3.75  0
 

303750  , 1380 تبدیل انباري به مغازه 1396/12/26 2/96/11625 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

-
پیرسرا--ها
شمی

2-2-10009-37-1-9-0 42
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول 
به مساحت 100.82 مترمربع قطعه 10 تفکیکی و ششدانگ یک باب انباري در زیر راه پله 
.مشاعی به مساحت 3.75 مترمربع قطعه هفتم تفکیکی (مطابق سند) می باشد

داراي بالمانع شماره 2/33/3389 مورخه 1376/02/24مندرج در صورت مجلس تفکیکی 
شماره 12644 مورخه 1376/03/18بوده و پس آن بصورت خالف اقدام به تبدیل انباري زیر 
راه پله مشاعی فوق الذکر به قدمت تقریبی 15 سال به مغازه تجاري نموده که از این بابت 

.داراي راي شماره 2/95/10512 مورخه 1395/12/15 است و خالف ندارد
الزم به ذکر است انباري تبدیل شده به مغازه، فاقد تابلو و بالکن بوده و بصورت میوه فروشی 

.مورد استقاده می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

42
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت خانم سیده طاهره نوري پور و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح بالکن تجاري به مساحت 9.40 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 116,560,000(یکصد و  شانزده میلیون و  
پانصد و  شصت هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 9.4  4
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/26 2/96/11626 بدوي چهارراه 
میکاییل-ج
نب 

آزمایشگاه 
رازي-ساخت
مان میالد

2-1-10138-12-1-4-0 42
9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی برابرسند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 20.90 
مترمربع  که 5.25 آن بصورت بالکن می باشد(مغازه به مساحت 15.65 و بالکن به مساحت 

.5.25 مترمربع)  مطابق سند مالکیت میباشد
از بابت مغازه به مساحت 15.65 و بالکن به مساحت 5.25 مترمربع داراي بالمانع مندرج در 
جدول سوابق بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت 

بالکن به مساحت 9.40 مترمربع می باشد.(سال تخلف 1395)
.با استناد به طرح تفصیلی عقب نشینی ندارد

.داراي فعالیت شغلی گل فروشی و تابلوي تبلیغاتی به ابعاد استاندارد می باشد
الزم به ذکر است مغازه فوق فاقد راه پله بوده و راه دسترسی به بالکن صرفا از طریق باالبر 

.می باشد
حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 به شماره 2/96/11291 مورخ 1396/10/30 در 
خصوص غیابی و تخمینی بودن گزارش قبلی ارسالی به کمیسیون گزارش فوق در مورخ 

.1396/12/12  به روز و ارسال شده است
// .درخواست مجوز نصب تابلوي فوق الذکر را دارد

42
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه 

برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 238328 مورخ 
1396.11.25معادل 538000000(پانصد و  سی و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 31.1  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/12/23 2/96/11628 تجدید 
نظر

خیابان -
امام 

خمینی- بن 
بست 

--پاستور5

2-3-10123-15-1-0-0 430

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 989,200,800(نهصد و  هشتاد و  نه میلیون و  دویست هزار و  

هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 196.27  1.5
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

جریمه رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 117.8  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 237 مورخه 1394/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 642.72 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 188.95 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.(اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.79 مترمربع.(1395 -1

.(اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.79 مترمربع.(1395 -2
.(اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.79 مترمربع.(1396 -3
.(اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.79 مترمربع.(1396 -4

.(اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 37.79 مترمربع.(1396 -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.33 مترمربع -6

داراي بنا مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 31.10  -7
.(مترمربع.(1395

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 7.32 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 1.83 
مترمربع سال وقوع تخلف آن (1395) و به مساحت 5.49 مترمربع سال وقوع تخلف آن 

.(1396) است)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -9

.(داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد..(1395 -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -13
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  117.8 مترمربع، به عنوان تخلف 

.(ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(1395
با توجه به مرحله ساختمانی (آجرچینی و سربندي)، مغازه موجود فاقد فعالیت شغلی  -14

.است
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ضمنا سربندي بصورت دو قسمتی و با شکست اجرا شده است بصورتی که ارتفاع سربندي 
.راه پله، اتاقک آسانسور، راهرو و انباري ها بیشتر از سایر قسمت هاي سقف است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ611,923,200(ششصد و  یازده میلیون 

و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 182.12  1
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 2/96/11630 بدوي رودبارتان -
کوي میر 
باغ رشت 
-کوچه 
- شهاب

2-3-10020-166-1-0-0 431

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 166.23  0
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق که بصورت نسقی بوده پروانه ساختمانی به شماره 142 مورخ 
1390/06/30 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 846/2 متر 

.مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط  
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 182/12 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 45/53 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 45/53 متر مربع-2
 اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 45/53 متر مربع-3
 اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 45/53 متر مربع-4
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت99/99 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  اول -6
 به مساحت 55/41 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  دوم -7
 به مساحت 55/41 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  -8
 سوم به مساحت55/41   متر مربع
کسري پارکینگ ندارد
تبصره ماده 7 ندارد

مشمول قانون نما  ومنظر شهري نمیگردد
*********************************************************
*********************************************************

*****************************************************
 .رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و  عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست

حالیه با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازي به شماره 95/38/54188 /ص مورخ 
1395/09/28 که بپیوست بوده درخواست شده که ملک داخل محدوده شهري واقع شده 

.است یا خیر که با توجه به شیت شهر داخل محدوده شهري میباشد
*********************************************************

********
شایان ذکر است که ملک فوق به دلیل استفاده از طبقه همکف بصورت انبار کاال طی پرونده 
شماره 213269 مورخ 1394/06/16 طی راي شماره 2/96/11042 مورخ 1396/07/11 
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کمیسیون ماده صد به تخریب بنا محکوم شده که مالک اقدام به تخلیه ملک نموده و صورت 
 .جلسه تخلیه ملک بپیوست میباشد

همچنین مالک طی اقرارنامه شماره 214606 مورخ 1396/10/24 متعهد شده است که هیچ 
 .زمانی مجددا اقدام به تغییر  به وضع خالف(استفاده همکف بصورت انبار کاال ) ننماید
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
(تبدیل بناي مسکونی به تجاري) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 
مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 
شماره 255950 مورخ 96/12/16 ثبت دبیرخانه کمیسیون، ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را به مبلغ 1,500,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 300000000(سیصد میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد 

جریمه 22.49  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/12/20 2/96/11632 تجدید 
نظر

منظریه-تابا
ن 

شمالی-انته
اي ابوذر 
شمالی

2-3-10030-37-1-0-0 43
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 577,584,000(پانصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 68.76  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص تراکم اعطایی، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  246,304,800
(دویست و  چهل و  شش میلیون و  سیصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 146.61  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه 
در طبقات همکف الی چهارم، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 1,643,644,800(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  سه میلیون و  

ششصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 244.59  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 2/96/11632 تجدید 
نظر

منظریه-تابا
ن 

شمالی-انته
اي ابوذر 
شمالی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 157 مورخه 1394/12/27 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 
786/07 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و نازك 

.کاري (فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 298/85 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 30/21 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 11/60 مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 .اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49/97 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49/97 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49/97 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 49/97 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 68/76 مترمربع (الزم به توضیح است به مساحت  -6
18/79 مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب ساز بوده که از مقدار مذکور 18/55 

مترمربع به صورت تراس روباز می باشد)
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 9/67 مترمربع -7

.داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 22/49 مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9

.مساحت 14/50 مترمربع
.یک باب کسري پارکینگ تجاري -10

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، که در صورت تخطی  -11
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 146/61 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -12
برابر بند 13 کمیسیون ماده 5 مورخه 1394/06/17 به دلیل قرارگرفتن پالك مذکور در معابر 
12 متري (حد شمالی و شرقی پالك) با احداث بنا در حد 5 طبقه مسکونی بر روي پیلوت و 
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در 5 واحد مسکونی با رعایت 2 متر فاصله عقب سازي از لبه ساختمان در طبقه پنجم (صرفا 
در ضلع شرقی پالك) با رعایت سطح اشغال 60% طول و با تامین پارکینگ براساس ضوابط 
.پارکینگی جدید و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب موافقت گردید
از بابت تخلفات مذکور مشتمل بر 298/85 مترمربع اضافه بنا، تبدیل پیلوت به تجاري به 
مساحت 22/49 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به 
زیربناي مسکونی به مساحت 14/50 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي 
بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/9801 مورخ 96/09/21 و راي تجدید نظر به شماره 

.2/96/11632 مورخ 1396/12/20 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 61/10 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 80/70 درصد می باشد. (با احتساب سایبان) (به میزان 19/60 درصد 

بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

نظر به اینکه اخذ توضیح از مالک در خصوص تخلف ملک موردنظر ضروري است لذا 
مقرر گردید مالک به همراه نماینده شهرداي، پرونده براي اداي پاره اي از توضیحات 

در جلسه آتی در کمیسیون حضور بهم رسانند.

سایر 45.81  0
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 2/96/11634 فرم 
قرار

-
سردارجنگ
ل--حبیب 
زاده
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 6 مورخه 1386/01/26 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت (یک طبقه روي مغازه) در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت 
کلی 175/8 مترمربع (به مساحت 13 مترمربع تجاري همکف، 4/30 مترمربع بالکن تجاري و 
158/50 مترمربع زیربناي مسکونی) صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام 

.نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

:داراي اضافه بنا برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا مسکونی در همکف، نیم طبقه و طبقات اول و دوم  به مساحت 74/21  -1

مترمربع.(زیربناي مسکونی موجود 232/71 مترمربع)
الزم به توضیح است در طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 12/03 مترمربع به صورت 

(کنسول رو خیابان جمعا به مساحت 24/06 مترمربع می باشد
.اضافه بنا به صورت توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 63/31 مترمربع -2

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به واحد تجاري به مساحت  -3
.32/46 مترمربع

.یک باب کسري پارکینگ تجاري -4
.تبدیل دو واحد مسکونی به یک واحد مسکونی -5

  .رعایت حداقل 1/20 سرویس بهداشتی نمی گردد -6
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

بابت اضافه بنا به مساحت 92/80 مترمربع، اضافه بنا به صورت نیم طبقه تجاري به مساحت 
64/60 مترمربع و بابت تبدیل مسکونی به بناي تجاري به مساحت 32/46 مترمربع و یک 
باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه مورخ 
1388/10/12 و صورتجلسه مورخ 1388/11/14 و همچنین راي کمیسیون ماده صد طی 
صورتجلسه مورخه 1390/09/29 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 20502 مورخه 
.1390/12/03 و راي تجدیدنظر به شماره 2/97/12001 مورخ 1397/04/23می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا به مساحت 18/59 مترمربع به صورت مسکونی -1

کاهش بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به بالکن تجاري نیم طبقه به  -2
 مساحت 1/29 مترمربع

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در راي بدوي 
متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

درخصوص اضافه بناي طبقات را به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 
بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  1,214,976,000(یک میلیارد و  دویست و  چهارده 

میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 180.8  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 2/96/11636 تجدید 
نظر

طالقانی--ا
سدي
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حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در راي بدوي 
متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

درخصوص تراکم اعطایی را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  310,968,000(سیصد و  ده میلیون و  نهصد و  شصت و  

هشت هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 185.1  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص طبقه مازاد چهارم  ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 1,124,760,000
(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال، عینا 

تایید می گردد.

جریمه 133.9  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول شماره 6 مورخه 1395/04/13 بصورت 
3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.384.09 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف پنجم بوده و با توجه به ارائه نقشه معماري 
وضع موجود توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 314.7 مترمربع و به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 45.2 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.2 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45.2 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45.2 مترمربع -4

.اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد به مساحت 133.9 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري % تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 8.38  -6

.مترمربع
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد -7

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -8
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -9
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 176.72 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به حضور اعضاي کمیسیون در معاینه از محل و اعالم آمادگی مالک و 
هماهنگی الزم جهت تهیه گزارش دقیق میزان تخلفات، پرونده عینا جهت بررسی به 
شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی و نقشه و مشخصات بنا، تهیه و 

نتیجه به این کمیسیون منعکس گردد.

سایر 295.2 2100000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/23 2/96/11640 فرم 
قرار

منظریه -
-ولی 

عصر--15
متري

2-3-10042-141-1-0-0 43
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 284120-96/1/16و عطف بنامه شماره ش ر 
-264926-96/12/26 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بهمراه مالک 
برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 12/4796 مفروز و مجزي 
از 42 بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه  بمساحت 101/7 متر مربع داراي بالمانع 
2/33/247827-95/1/15 میباشد و همچنین بر روي پالك فوق  از بابت اعیان همکف 
بسطح 101/7 متر مربع و نیم طبقه بسطح 43/5 مترمربع از بابت تعمیرات جزئی شامل 
:تعویض لوله کشی و کاشیکاري و سرامیک و تعویض درب ورودي مجوز تعمیرات جزئی 
بشماره 262241-95/8/12 صادر گردیده است با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط 
مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد ابو مسعود  کیابانی داراي پروانه اشتغال بشماره 
00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن مساحت  اعیان همکف 99/40 
متر مربع و مساحت نیم طبقه 40/83 متر مربع  ترسیم و اعالم گردیده است .داراي کاهش 
در همکف بسطح 2/30 متر مربع و داراي کاهش در نیم طبقه بسطح 2/67 متر مربع نسبت 

.به بالمانع میباشد خالف زیربنایی ندارد
الزم بذکر است : از مکان  صدرالذکر بصورت تجاري بافعالیت شغلی  موسسه کرایه اتومبیل 
مورد استفاده  قرار میگیرد و همچنین داراي تابلو به ابعاد استاندارد بوده از این بابت تبدیل 
مسکونی به تجاري وبرابر ضوابط به جهت استفاده تجاري داراي 6 یکباب کسري پارکینگ 
تجاري  در کمیسیون محترم ماده صد بدوي مطرح بوده حالیه مالک از بابت استفاده 

مسکونی به تجاري ( موسسه کرایه اتومبیل )  عوارض بهره برداري موقت در تاریخ 97/2/22
 طی فیش شماره 12142 مورخ 97/2/22 بحساب شهرداري واریز نموده   و همچنین  برابر 
نامه ارائه شده از سوي مالک  که بشماره 179989 مورخه 96/9/9 در شهرداري ثبت  شده  
مبنی بر اینکه  مالک متعهد گردیده با توجه به پرداخت عواض بهره برداري موقت مکان فوق 
 هرزمان شاکی یا مزاحمت  شغلی و یا مشکل ترافیکی براي شهرداري  و همسایگان ایجاد 

نماید  بدون هیچ ادعایی به حالت اولیه تبدیل نماید.  ( مدت استفاده تا پایان سال 97
میباشد و مالک میبایست به حالت اولیه  مسکونی تبدیل نماید ) الزم بذکر است: در خصوص 
عدم تمدید  از سوي شهرداري  بعنوان تخلف ساختمانی محسوب گردیده و متعاقبا به 

.کمیسیون اعالم میگردد. سوابق منضمه میباشد
با توجه به خط پروژه  موجود در شهرداري  به مساحت تقریبی 1.50 مترمربع از اعیان هر 

طبقه در تعریض قرار دارد

43
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي مسکونی همزمانساز، جمعاً به مبلغ 239,119(دویست و  

سی و  نه هزار و  یکصد و  نوزده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.18  0.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 2/96/11641 بدوي -
توانبخشی- 
کوچه سنگ 
--و معدن

2-1-10033-26-1-0-0 43
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره نامه شماره  2/33/273114-96/4/27 و عطف بنامه شماره ش 
ر-136990-96/7/12 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده  بهمراه مالک از مکان فوق 
وضعیت موجود بصورت یکباب خانه مسکونی قدیمی و یکباب مغازه برابر مدارك ارائه شده  
داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 38/1 بصورت  ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به 
مساحت 163/65 مترمربع از  بابت اعیان به مساحت تقریبی 110 مترمربع داراي بالمانع 
شماره 3/33/4329 مورخه 1381/02/30 (مندرج در بنجاق شماره 127846 1381/03/11) , 
و بالمانع بشماره 2/22/178872-93/12/9می باشد. در خصوص بناي تجاري در حد شمال 
شرقی پالك صدرالذکر که   به سمت کوچه  را منتهی  میباشد و احداث بارانداز فلزي در 
قسمت ورودي  بالمانعی از سوي مالک و همچنین سوابق موجود در شهرداري  مشاهده 
نگردید بناي تجاري فعال فاقد فعالیت شغلی بوده  بنا به اظهار  مالک جدید در زمان خرید 
ملک  بهمان وضعیت  با همان نماي مغازه اي  بصورت انباري مورد استفاده قرار میگرفته در 
این خصوص داراي استشهادیه محلی با مهر انجمن محل میباشد حالیه با توجه به  کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس  عادل شعبانی گلرودباري 
داراي پروانه اشتغال بشماره  00082-610-11 مساحت عرصه 166 متر مربع  اعیان مسکونی 
بمساحت 112/18 متر مربع و مغازه 20/96 متر مربع  اعالم گردید  با توجه به کروکی نقشه 

: برداري  موارد تخلف به شرح زیر است
اضافه بناي همزمان ساز اعیان مسکونی بسطح 2/18 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -1

 یابی با قدمت قبل از بالمانع سال محاسبه  1380
تبدیل مسکونی به  تجاري بسطح 20/96 متر مربع (سال 1395 ) -2

احداث بار انداز  با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت سایه روشن  در حیاط در قسمت  -3
ورودي ساختمان  بسطح تقریبی 10 متر مربع سال محاسبه تخلف  (سال 1393 )

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري (سال 1395 ) -4
 

به استناد خط پروژه شماره 992 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/7 مترمربع از 
.عرصه می باشد

-------------------------------------------------------------
---------

احتراما با توجه به بررسی بعمل آمده و برابر نظریه کارشناس رسمی قوه قضایه  مهندس علی 
 روشنی  سال وقوع تخلف  اعالم شده صدرالذکر اصالح  گردید و مورد تائیید میباشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
258303 مورخ 96.12.20 )معادل 46000000(چهل و  شش میلیون ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 30.29  0
 

175000  , 1375 بالکن بدون پروانه 1396/12/23 2/96/11644 بدوي -
بلواربهشتی
-روبروي 
--توشیبا

2-3-10085-73-1-0-0 43
7

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا وباتوجه به 
موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4  برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 
6,354,600(شش میلیون و  سیصد و  پنجاه و  چهار هزار و  ششصد) ریال صادر می 

گردد

جریمه 9.21  4
 

175000  , 1363
 , 1375

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان خانه به شماره 12/3338 و 
.به مساحت 268 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

.وضع موجود بصورت اعیان مسکونی یک طبقه روي همکف بانضمام دو باب مغازه می باشد
از بابت اعیان مسکونی بانضمام یک باب مغازه(مغازه شماره 2) به مساحت 14.70 مترمربع 
داراي بالمانع شماره 6252 مورخ 1371/06/16 و بالمانع شماره 2/33/15164 مورخ 
1372/02/21 بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده توسط متقاضی 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 0.21 مترمربع(سال تخلف 1363) -1
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 9 مترمربع(سال تخلف 1375) -2
احداث مغازه در حیاط به مساحت 21.24 مترمربع(سال تخلف 1375) -3

احداث بالکن به مساحت 9.05 مترمربع(سال تخلف 1375) -4
با استناد به خط پروژه شماره 1217-1386 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 46.70 
مترمربع از اعیان می باشد.(از این مقدار به مساحت تقریبی 21 مترمربع مربوط به اعیان 

تجاري می باشد.)
:دو باب مغازه از غرب به شرق از لحاظ صنفی به شرح ذیل می باشند

مغازه شماره (1) داراي فعالیت شغلی دفتر بیمه و تابلو به ابعاد استاندارد -1
مغازه شماره (2) فاقد تابلو و فعالیت شغلی -2

//.استعالم موقعیت مکانی دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
طبقه همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 291,765,600(دویست و  نود و  یک 

میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 49.62  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/26 2/96/11656 بدوي خمیران 
چهل 
تن-کوچه 
الماسی

2-2-20094-136-1-0-0 43
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 116 مورخه 1396/06/23 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 883.4 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله ستون طبقه همکف بوده و تا این مرحله در همکف به 

.مساحت 49.62 مترمربع داراي اضافه بنا می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري  
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت  خانم زینب بصیري روانبخش 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و 
طبقات اول  تا چهارم ؛ ماهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید جمعا بمساحت 
30.08 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی بمبلغ   
202,137,600(دویست و  دو میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 30.08  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/10 2/96/8087 بدوي -
تختی-کوچ
ه 

گلستان-جن
ب مدرسه 
توحید

2-1-10103-31-1-0-0 43
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی  به  شماره 171 مورخ 1394/12/27 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 494.48 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:20.42 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.03 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.03 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.03 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.03 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.3 مترمربع -5

کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.33 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت 9.66  -7

مترمربع
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -8

.تبصره 7 نمی گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62.98 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

 .کسري پارکینگ ندارد
از بابت کلیه موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/96/8087 مورخ 
1396/04/10 و تجدید نظر به شماره 2/96/10823 مورخ 1396/05/10 بوده و خالف جدیدي 

//.مشاهده نگردید

43
9

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 6,820,000

(شش میلیون و  هشتصد و  بیست هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 4.4  0.5
 

3100000  , 1394 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/05/28 2/96/8721 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه فرجاد

2-2-10162-8-1-0-0 440

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 136 مورخه 1393/09/27 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 298.57 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
:توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 9.97 مترمربع به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 4.48 مترمربع -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.76 مترمربع -2
.در طبقه دوم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -3

.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 4.73 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4.4 مترمربع
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -6

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -7
الزم به ذکر است در خصوص پارکینگ ها و با توجه به دستور معاون محترم (مندرج در 
سیستم)، دو پارکینگ جهت دو واحد مسکونی بصورت تزاحمی مورد تایید بوده و عالوه بر 
اینکه مشمول کسري پارکینگ ندارد، مشمول پرداخت عوارض کسري پارکینگ نیز نمی 

 .گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

440

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,473,600(سیزده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  

سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 8.02  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/8810 بدوي با ملک 14 
تجمیع شده 
است.-پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ج
عفري

2-2-20101-15-1-0-0 441

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه و به جهت عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات، به مبلغ  352564800(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  

پانصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 59.96  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 2/96/8810 بدوي با ملک 14 
تجمیع شده 
است.-پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ج
عفري

2-2-20101-15-1-0-0 441

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 199 مورخ 1393/12/28 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیر شیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 
437.17 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 

.کاري(فاقد فعالیت کارگري)می باشد
براساس کروکی نقشه برداري  ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:57.20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.71 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.21 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.21 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.21 مترمربع -4

اضافه بنا در انباري زیرشیروانی به مساحت 2.86 مترمربع -6
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا به مساحت 8.02 مترمربع در  -7

.همکف می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8

طبقات به مساحت مجموعاً 2.76 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.44 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 69.94 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

 .کسري پارکینگ ندارد
از بابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/96/8810 مورخه 1396/10/23 بوده و پس 

.از آن خالف جدیدي رویت نگردیده است
//.درخواست عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 7,250,000(هفت میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

145000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/30 2/96/9193 بدوي پیرسرا- 
بعد از 
مسجد 
مالعلی 
محمد-ساخ
تمان آرام

2-2-10018-65-1-2-0 44
2

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 22950600
(بیست و  دو میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار و  ششصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 79.14  2
 

145000  , 1372 تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه چهارم 
تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه دوم تفکیکی برابر سند مالکیت، و داراي بالمانع شماره 

.2/33/29517 مورخ 1380/11/23 می باشد
طی بازدید بعمل آمده مالک به صورت خالف در قسمتی از محوطه پارکینگ اختصاصی 
خود(قطعه دوم تفکیکی) اقدام به احداث واحد مسکونی به مساحت 79.14مترمربع با مصالح 

.بتنی به قدمت 24 سال(قبل از بالمانع فوق-سال تخلف 1372) نموده است
با توجه به حذف پارکینگ مربوط به آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی در طبقه اول حالیه داراي 

.یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد
کل ملک داراي صورتمجلس تفکیکی پیوست به شماره 2541 مورخ 1367/02/14 مشتمل بر 

.6 واحد مسکونی در طبقات اول تا سوم می باشد
درخصوص عقب نشینی و با استناد به پاسخ واحد محترم خط پروژه درج در سیستم سرا : 
احتراما پالك ثبتی 942 باقیمانده و 942/7 به استناد نامه معاونت معاونت معماري و 

شهرسازي به شماره 100435-96/5/23و 82942-96/5/1 در محدوده بافت تاریخی پیرسرا 
واقع شده ،هرگونه تعریض و یا هرگونه مداخله اي که ساختار تاریخی و سازمان کالبدي آن را 
دچار خدشه کند ، ممنوع است و صدور هرگونه مجوز تعمیرات کلی و نوسازي منوط به 

//".موافقت با طرح میراث می باشد
در خصوص     52.67   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 

واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 
نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 

ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 52.67  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/05/10 2/96/9299 بدوي -
سردارجنگ
ل--بن 
لطفی

2-2-10164-282-1-0-0 44
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 600,163,200(ششصد میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 89.31  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 2/96/9299 بدوي -
سردارجنگ
ل--بن 
لطفی

2-2-10164-282-1-0-0 44
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 145 مورخه 1393/10/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام اتاق تاسیسات و زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت 
کلی 346/47  مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و 
براساس .شروع نازك کاري می باشد. براساس پروانه صادره در بافت فرسوده قرار دارد
کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی داراي 
اضافه بنا به مساحت کلی 89/16 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد:(سال 
اضافه بنا در طبقه  -2اضافه بنا در همکف به مساحت 22/29 مترمربع -1وقوع تخلف 1394)
 -4اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22/29 مترمربع -3 اول به مساحت 22/29 مترمربع
کاهش بنا در طبقه چهارم (راه پله و  -5اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22/29 مترمربع
عدم اجرا راه  -6.آسانسور و اتاق تاسیسات و انباري زیرشیروانی) به مساحت 15/4 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت  -7.پله و آسانسور به بام به مساحت 28/12 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم  -8.حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 0/15 مترمربع
پروانه  -9.بابت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از دو به سه به مساحت 52/67 مترمربع
مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا گردیده که در این خصوص 
با توجه به نقشه هاي معماري .نیاز به اظهارنظر مسئول محترم نما و منظر شهري می باشد
اصالحی ارائه شده توسط متقاضی فعال کسري پارکینگ ندارد. لذا اظهارنظر نهایی درخصوص 
با توجه به .پارکینگ شماره 2 پس از انجام کفسازي و در زمان پایانکار امکان پذیر می باشد
الزم به توضیح است .رعایت تراکم مجاز در زمان صدور پروانه مشمول تبصره 7 نمی گردد
کسري پارکینگ احتمالی آتی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی 
الزم به ذکر است سطح .و عدم کفسازي متعاقبا نیز در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 79/60 

درصد می باشد.(به میزان 19/60 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  بطرفیت بانک کشاورزي شعبه مرکزي ؛ 
مبنی بر تخلف ساختمانی خالف مدول پروانه به شرحاحداث راه پله ؛ آسانسور  و 

اعیان قدیمی 2 طبقه جمعاً به متراژ 424.78 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط 
موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره3ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی  به 
مبلغ   877104000(هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  چهار هزار )  ریال  

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 424.38  4
 

200000  , 1375
 , 1394

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/05/24 2/96/9405 بدوي میدان 
فرهنگ-خی
ابان 

آزادگان-بان
ك 

کشاورزي

2-3-10144-45-1-0-0 44
4

در خصوص احداث پست برق به متراژ 15.40 مترمربع نظر به اینکه نظر  ؛ موضوع در 
پروانه ساختمانی درج گردیده  و در نقشه هاي موجود مالک نسبت به تغییر جانمایی 
آن اقدام نموده و خارج از محدوده تجاري( محوطه رسمی عرصه ) قرار دارد لذا  از این 

حیث قابلیت رسیدگی را نداشته و سالبه به انتفاع موضوع میباشد

سایر 15.4  0
 

200000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی تجاري (بانک) به شماره 246
 مورخ  84/12/25 و گواهی پایانکار به شماره 247658 مورخ 1394/12/27  در 8 طبقه به 

.مساحت کلی 8943/65 متر مربع  میباشد
 .پس از پایانکار صادره در مورد ساختمان جدید الحداث بانک خالفی مشاهده نشد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************
شایان ذکر است که  در   عرصه بانک  یک پست برق و یک ساختمان دو طبقه با قدمت 
حدود 10 سال موجود میباشد که از بابت آن هیچ گونه بالمانعی ارائه نگردید  که داراي 

:تخلفات به شرح زیر میباشد

 در همکف
احداث راه پله ضلع شرقی به مساحت 18 متر مربع(سال وقوع تخلف 1394)-1

راه پله ضلع شمال به مساحت 13/26 متر مربع (سل وقوع 1375) -2
احداث آسانسور به مساحت 2 متر مربع(سل وقوع 1394) -3

اعیان ساختمان قدیمی در همکف به مساحت 178/93 متر مربع (سل وقوع 1375) -4
 پست برق به مساحت 15/40 متر مربع -5

*********************************************************
********************************************************

 در طبقه اول
احداث راه پله در ضلع شرقی به مساحت 18 متر مربع (سل وقوع 1394)-1

راه پله ضلع شمال به مساحت 13/26 متر مربع (سل وقوع 1375) -2
احداث آسانسور به مساحت 2 متر مربع (سل وقوع 1394) -3

اعیان ساختمان قدیمی در طبقه اول مساحت 178/93 متر مربع (سل وقوع 1375) -4

*********************************************************
*******************************************************

 .با توجه به قدمت ساختمان قدیمی مشول کسري پارکینگ نمیشود
 .بانک تجاوزي به شارع نداشته فاقد عقب نشنینی میباشد
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حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 1396/180992 مورخ 1396/09/11 که 
بپیوست بوده با توجه به برگشت پرونده و مطرح شدن اینکه آیا پروانه ارائه داده شده به 
شماره 246 مورخ 1384/12/25که بپیوست بوده در خصوص بانک کشاورزي بوده یا خیر ؟
به استحضار میرساند که  پروانه مورد اشاره در خصوص ساختمان اصلی بانک کشلورزي 
میباشد و ارتباطی به ملک مورد گزارش که در گوشه اي از عرصه ملک بوده ندارد
 .مراتب جهت استحضار و صدوردستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه و تبدیل بناي تجاري (تبدیل کل 

ساختمان به بانک)، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  1554523353(یک میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  پانصد و  

بیست و  سه هزار و  سیصد و  پنجاه و  سه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 780.95  4
 

520425  , 1382
 , 1384

تبدیل غیر مجاز 1396/08/23 2/96/9587 بدوي سبزه میدان 2-2-10053-186-1-0-0 44
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 395 مورخ 1378/12/19 و پایانکار شماره 22782
 مورخ 1383/06/12 به صورت مسکونی ، تجاري اداري با زیر بنا کلی 1015.8 متر مربع صادر 
گردیده حالیه  با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به 
:مساحت کلی 165.73 مترمربع بر خالف پایانکار صادره و به شرح زیر است

اضافه بنا تجاري در طبقه همکف به مساحت 44.52 مترمربع ( که از این مقدار به مساحت  -1
3.49  متر مربع احداث آسانسور و به مساحت 28.78 متر مربع احداث انباري در حیاط و و 

به مساحت 12.25 متر مربع توسعه موتورخانه سال وقوع 1384)
اضافه بنا تجاري در طبقه اول به مساحت 7.22 مترمربع ( که از این مقدار به مساحت  -2
3.49  متر مربع احداث آسانسور سال وقوع 1384 و به مساحت 3.73 متر مربع خطا در 

مساحت یابی سال وقوع 1382 )
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 10.17 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه دوم به صورت احداث آسانسور به مساحت 3.49 متر مربع سال وقوع  -4
1384)

اضافه بنا  اداري در نیم طبقه دوم به مساحت 95.12 مترمربع به صورت یکدست ساز و  -5
همزمان ساز سال وقوع 1382 ( فضاي مذکور در نقشه هاي زمان صدور پروانه موجود بوده 

( لیکن در محاسبات پروانه و پایانکار صادره لحاظ نگردیده
اضافه بنا مسکونی در طبقه سوم به مساحت 15.38 مترمربع.  ( که از این مقدار به  -6
مساحت 11.65 متر مربع سال وقوع 1384 و  به مساحت 3.73 متر مربع خطا در مساحت 

یابی سال وقوع 1382
تبدیل طبقه دوم از اداري به بانک به مساحت 249.02 متر مربع از این مقدار به مساحت  -7

 تقریبی 9.70 متر مربع کنسول به خیابان 16 متري حد شرقی است
تبدیل نیم طبقه دوم از اداري به بانک به مساحت 95.12 متر مربع -8

تبدیل طبقه سوم از مسکونی به بانک به مساحت 271.08 متر مربع از این مقدار به  -9
 مساحت تقریبی 9.70 متر مربع کنسول به خیابان 16 متري حد شرقی است

باب کسري پارکینگ دارد لیکن با توجه به محاسبه 12 باب کسري پارکینگ در فرم  11
. کنترل نقشه زمان صدور پروانه نیاز به بررسی واحد محترم درآمد است
. داراي تابلو تبلیغاتی  به ارتفاع 1.5 متر و عرض 14 متر است

ضمناً بدون اخذ مجوز هاي الزم اقدام به تعمیرات جزئی در طبقه همکف ( بانک )  شامل گچ 
. کاري ، کف سازي ، تاسیسات ، دکوراسیون داخلی ، نصب دستگاه عابر بانک نموده است

. در خصوص میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه است
. کل مجموعه فوق به صورت سرپرستی پست بانک گیالن مورد استفاده است
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. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
______________________________

. با توجه به گواهی واحد محترم درآمد کسري پارکینگ ندارد
-------------------------------------

به استناد طرح تفصیلی مصوب 95/11/2 و همچنین نامه معاونت معماري و شهرسازي به 
.شماره 8799-96/1/21 فاقد عقب نشینی است

--------------------------------------
با توجه به تخلفات جدید صورت گرفته نیاز به اصالح نقشه برداري وضع موجود توسط 

 متقاضی است

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت بارانداز  با ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
4880000(چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 2  2
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 2/97/10136 بدوي بلوار -
ضیابري--م
اسالی

2-2-10028-22-1-0-0 44
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 157 مورخه 1392/12/25 بصورت طبقه 4 
روي پیلوت در 11 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1285.56 مترمربع و گواهی عدم خالف 

.شماره 179323 مورخه 1396/10/05 صادر گردیده است
الزم به ذکر است ملک فوق از بابت اضافه بنا به مساحت 586.81 مترمربع و تبدیل مسکونی 
به تجاري به مساحت 11.5 مترمربع و 145.47 مترمربع بازگشت تراکم اعطائی داراي راي 
بدوي شماره 2/94/8450 مورخه 1394/02/23 کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب و 

همچنین متعاقب آن با توجه به شکایت متقاضی به دیوان عدالت اداري، از بابت اضافه بنا به 
مساحت 586.81 مترمربع و 145.47 مترمربع بازگشت تراکم اعطائی داراي راي شماره 3105
 مورخه 1396/06/13 مبنی بر جریمه می باشد.(الزم به توضیح است تبدیل مسکونی به 
تجاري به مساحت 11.5 مترمربع (احداث یک باب مغازه تجاري) در وضع موجود، رویت 

 .نگردیده است)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام و بهره برداري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی و 
گواهی عدم خالف فوق الذکر داراي اضافه بنا به مساحت 2 مترمربع بصورت بارانداز غیر 
 .همدست ساز (با مصالح فلزي و ایرانت) واقع در پاسیو می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
ضمنا با توجه به اینکه پارکینگ شماره 11 زیر بارانداز خالف ساز فوق الذکر قرار دارد، فعال 
.قابل تایید نبوده و متعاقبا و پس از تعیین نکلیف بارانداز مورد اشاره قابل بررسی خواهد بود

.همچنین رعایت ارتفاع پیلوت، عقب نشینی و پارکینگ می گردد
.مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد

********** 
حالیه از بابت بارانداز خالف ساز فوق الذکر راي بدوي شماره 2/97/10136 مورخه 

1397/04/09 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه صادر گردیده و حالیه فاقد خالف زیر بنایی 
می باشد لذا پارکینگ شماره 11 که قسمتی از آن زیر بارانداز مورد اشاره قرار دارد نیز مورد 

.تایید می باشد
**********

حالیه در پاسخ به پرسش معاون محترم اعالم می گردد رعایت ابعاد پاسیو گردیده و تنها در 
همکف مابین پاسیو و پالك همسایه دیوار احداث گردیده است و در طبقات، ضلع چهارم 
پاسیو که مشرف به پالك همسایه است پوششی قرار ندارد، لذا از آنجایی که پاسیو داراي 
پنجره و تراس است در نتیجه حیاط و سقف پالك همسایه از پنجره ها و تراس هاي مجود در 

.پاسیو قابل مشاهده می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 109,348,200(یکصد و  نه میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار و  

دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 27.04  1.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/10284 بدوي حد فاصل 
بین گذر 
فرخ تا 
خمیران 
زاهدان-روب
روي کوچه 
سمیعی

2-3-10233-159-1-2-0 44
7

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6. 3300000  , 1395  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک واحد آپارتمان برابر سند مالکیت ، که داراي 
.پروانه 426 مورخه 1359/04/17 و پایان کار14462 مورخه 1371/10/19است

: حالیه مالک  بدون اخذ مجوز از شهرداري  مبادرت به  احداث به شرح زیر نموده  است
 احداث اطاق در حیاط با سازه فلزي  به مساحت 20.06 مترمربع -1

 احداث بارانداز  به مساحت 6.98 مترمربع -2

. سال تخلف 1395 است
به استناد خط پروژه شماره 2263 به مساحت تقریبی 0.6 مترمربع از اعیان داراي عقب 

. نشینی است
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدرضا میرنور موضوع گزارش شهرداري منطقه 2, 

با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه گزارش کارشناسی بصورت غیابی و 
تخمینی می باشد، علیهذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردد و تا حداکثر ظرف 20

 روز آینده کارشناس فنی شهرداري با حضور در موقعیت استقرار ملک ؛ میزان 
تخلفات از نظر متراژ ؛ میزان تراکم و خارج از تراکم ؛ میزان تعریض ؛ نوع کاربري؛ 
تعداد پارکینگ و غیره ... بهمراه عکس ، نقشه را صراحتاً مشخص و اعالم تا اتخاذ 

تصمیم گردد.

سایر 65.45 3300000  , 1395
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ 1397/02/11 2/97/10889 فرم 
قرار

-
باقراباد-نماي
ندگی 
 سامسونگ

-

2-1-10038-1-1-0-0 44
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/971-96/12/6 ماموران جلو گیري از ماموران جلو گیري 
از تخلفات ساختمانی  ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق  بصورت نمایندگی 
سامسونگ  برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت  احداث  انباري   تجاري   بسطح 72 متر 
مربع  و  محوطه تجاري   بسطح 20/45 متر مربع  داراي راي شماره 81/10/12-9830  
کمیسیون بدوي و سوابق پرداختی بوده و همچنین  مجددا از بابت احداث کارگاه  تعمیرات 
سامسونگ  بصورت دو طبقه   بسطح  80متر مربع داراي راي شماره 90/2/7-1820 
کمیسیون تجدید نظر  مبنی بر جریمه بوده که  داراي  سوابق پرداختی میباشد  وضعیت 
ظاهري مالک  بدون مجوز و عدم توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري  قسمتی از 
طبقه همکف کارگاه را بسطح تقریبی 20 متر مربع به یکباب مغازه تبدیل نموده فعال فاقد 
فعالیت شغلی میباشد .با توجه به عدم همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك  تمامی ابعاد  
اعالم شده  در جدول  کاربریها  به استناد سوابق موجود  در  شهرداري  گزارش شده  در 
خصوص  متراژ دقیق   پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري  از سوي مالک متعاقبا اعالم 

: میگردد.موارد تخلف به شرح زیر است
توسعه بنا بصورت مسقف نمودن محوطه تجاري و ادغام انباري تجاري بسطح 20/45 متر  -1

مربع  با فعالیت شغلی نمایندگی سامسونگ ( سال محاسبه تخلف 1395)
 تبدیل قسمتی از طبقه همکف ( دفتر کارگاه )  به مغازه بسطح تقریبی 20 متر مربع -2

 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -3
. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

در خصوص مقدار دقیق عقب نشینی  پس از ارائه سند مالکیت و انعکاس آن بر روي خط 
.پروژه متعاقبا اعالم میگردد

الزم بذکر است :  در خصوص تخلفات صورت گرفته داراي شکوائیه همسایگان  بشماره 
249684-96/12/9 ثبت در اتوماسیون شهرداري میباشد و  با توجه به عدم همکاري مالک 
گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  
مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي 
معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از 

     .داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

44
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث موتورخانه و سرویسی بهداشتی و بارانداز  با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 17,748,000(هفده میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار 

) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 28.8  3
 

297000  , 1374
 , 1380

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/10952 بدوي تختی 
سرخبنده

2-1-10122-33-1-0-0 44
9

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل امده از پالك فوق  بانک ملی برابر مدارك ارائه شده داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 126مورخ72/7/4 بصورت دوطبقه روي مغازه شامل همکف بسطح 254 
متر مربع و نیم طبقه بسطح 113/50 متر مربع و طبقه اول بسطح 241/50 متر مربع و طبقه 
دوم بسطح 241/50 متر مربع بمساحت کلی 850/50 متر مربع کال همکف و  نیم طبقه 
.وطبقات بصورت تجاري پایانکار بشماره 5772-74/4/10 دریافت نموده است
: با توجه به بالمانع صادره و بازدید مجدد مغایرت به شرح زیر است

احداث موتور خانه و سرویس بهداشتی در قسمت حیاط خلوت بسطح تقریبی 16/80 متر   -1
مربع  که در پروانه صادره قید نشده است ولی در نقشه هاي معماري موجود است سال 

 محاسبه تخلف 1374
احداث بارانداز فلزي در قسمت حیاط خلوت بسطح تقریبی 12 متر مربع  به جهت محافظ  -2

منبع آب  سال محاسبه تخلف 1380

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علیرضا کشوردوست و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر احداث سرویس بهداشتی بمساحت 2 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 3900000(سه میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر 

و اعالم میدارد.

جریمه 2  1.5
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 2/97/11120 بدوي دکتر 
حشمت-نر
سیده به 
چهارراه 
پورسینا-سا
ختمان 
44/2

2-2-20105-130-1-3-0 450
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)
.از بابت آپارتمان داراي پروانه و پایانکار مندرج ئر جدول سوابق میباشد

بعد از دریافت پایانکار اقدام به احداث سرویس بهداشتی در محوطه حیاط مشاعی به 
مساحت تقریبی 2 متر مربع شده است (قدمت بنا حدود 7 سال- 1389)

حالیه مالک اذعان داشته که از ساخت سرویس بهداشتی در محوطه حیاط اطالعی نداشته و 
از این بابت  طی نامه اي به شماره 154565 مورخ 1396/08/06 ثبت در اتوماسیون این 

 .منطقه گردیده است پرونده اي به شماره 300391 تشکیل شده است
رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است.مراتب جهت استحضار و صدور 

.دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

450

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع پروانه بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی 
اعالم میگردد .

سایر 100  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/13 2/97/11152 بدوي سردار 
جنگل-کوچ
ه نایب زاده

2-2-10161-5-1-0-0 451
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توضیحات بازدید گردش کار پرونده مزبور صرفا به جهت تکمیل فرم تحلیل برابر آخرین گزارش موجود در 
.سیستم سرا بوده و اظهارنظر دقیق منوط جهت بروزرسانی و بازدید از پالك می باشد

***************
احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 36 مورخه 1396/02/23 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 519.65 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 255.29 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 61.45 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.06 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 64.6 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 39.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 39.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.6 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 78.35  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
تبدیل کل طبقه اول از مسکونی به تجاري (بالکن) به مساحت 137.22 مترمربع.(سال  -8

.وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -9

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -10
.صادره (به کسر اضافه بنا در این طبقه) به مساحت 7.26 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 12.36 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -11

انباري (5 مترمربع).(صرفا جهت عوارض درآمدي)
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر در حد شرقی (در طبقه همکف، اول و دوم) رعایت  -12
نگردیده و عرض موجود به صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در طبقه 
همکف و اول اشرافیت ندارد ولی در طبقه دوم با توجه به وجود تراس روباز اشرافیت دارد)

.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -13
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 3 واحد -14

.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1396) -15
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.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -16
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -17

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به طول بر مجاز به نصب دو درب 3 متري بوده ولی طبق نقشه هاي ارائه شده  -18
داراي یک درب 4 متر و یک درب 2.73 متر می باشد که موجب احیاي یک باب پارکینگ 

.شده است
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -19
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 27.69 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1396)

ضمنا مساحت عرصه وضع موجود (مطابق کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی به 
مساحت 164.98 مترمربع) از مساحت عرصه باقیمانده مندرج در پروانه (به مساحت 153.6 
مترمربع) و سند مالکیت (به مساحت 154.8 مترمربع) بیشتر است و این در صورتی است که 
برابر خط پروژه جدید تهیه شده (مطابق طرح تفضیلی هنگام صدور پروانه) ملک فوق فاقد 

.عقب نشینی می باشد که در این راستا نیاز به نظریه ارشادي می باشد
**********

با توجه به بررسی بعمل آمده در خصوص نظریه کارشنایس محترم دادگستري با شماره 
134498 مورخه 1397/07/11 ثیت در شهرداري مرکز اعالم می گردد در خصوص مساحت 
بالکن و مغازه با نظریه ایشان موافق بوده ولی در خصوص اعالم مساحت در خصوص عدم 
رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري و متعاقب آن کسر نمودن آن از مساحت بالکن و مغازه با 

.ضوابط شهرداري مغایر و مورد تایید نمی باشد
**********

با توجه به بررسی بعمل آمده در خصوص نظریه کارشنایس محترم دادگستري با شماره 
134498 مورخه 1397/07/11 و شماره 229341 مورخه 1397/11/27 ثیت در شهرداري مرکز 
اعالم می گردد پروانه ملک فوق کامال مسکونی بوده و هیچ گونه مساحت تجاري نداشته لذا 
کلیه مساحت هاي تجاري تخلف محسوب می گردد که جهت شفافیت موضوع مجددا به 

:شرح زیر اعالم می گردد
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 78.35  -1

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
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تبدیل کل طبقه اول از مسکونی به تجاري (بالکن) به مساحت 137.22 مترمربع.(سال  -2
.وقوع تخلف 1396)

این در حالی است که در گزارش اول کارشناس رسمی دادگستري اوال بالکن بصورت یک 
سوم محاسبه گردیده بوده و ثانیا اعالم شده تخلف ناشی از عدم رعایت عرض حیاط خلوت 
در حد شرقی از تخلف کسر می گردد که هر دو مورد با ضوابط شهرداري مغایر و مورد تایید 

.نمی باشد
همچنین در گزارش دوم کارشناس رسمی دادگستري تنها به تبدیل حیاط خلوت در همکف 
و بالکن هر کدام به مساحت 26 مترمربع به تجاري اشاره گردیده که با توجه به تفاسیر فوق 

.الذکر این گزارش نیز مورد تایید نمی باشد
ضمنا با در نظر گرفتن مجموع دو گزارش نیز، مغادیر با گزارش اینجانب مغایر و مورد تایید 

.نمی باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدشعبانی کرنق و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی سوم ، کاهش 
فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات جمعاً بمساحت 
82.51 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 554467200(پانصد و  
پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 82.51  2
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 2/97/11346 بدوي -
منظریه--بی
انی دوم

2-3-10060-9-1-0-0 45
2

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 117.44 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ197,299,200(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  

دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 117.44  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 87 مورخه 1394/10/05 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 797.64 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 135.32 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.06 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.71 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.71 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.71 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 56.13 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 32.42  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.32 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 117.44 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدعلی زرکش و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2, با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه گزارش کارشناسی 

بصورت غیابی و تخمینی می باشد، علیهذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردد و تا 
حداکثر ظرف 20 روز آینده کارشناس فنی شهرداري با حضور در موقعیت استقرار 

ملک ؛ میزان تخلفات از نظر متراژ ؛ میزان تراکم و خارج از تراکم ؛ میزان تعریض ؛ نوع 
کاربري؛ تعداد پارکینگ و غیره ... بهمراه عکس ، نقشه را صراحتاً مشخص و اعالم تا 

اتخاذ تصمیم گردد.

سایر 252 3100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/11 2/97/11450 فرم 
قرار

حافظ-  اول 
خیابان 
-کیوان

2-2-20095-2-1-0-0 45
3
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توط متقاضی بصورت مشاع مشترك یک باب خانه مشتمل بر 
.مغازه (طبق سند تک  برگ ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت  اعیان مسکونی  بسطح 83 متر مربع و یکباب مغازه 22 متر مربع   داراي بالمانع 
 .بشماره 2/33/155738-93/7/7 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد

شایان ذکر است که مساحت اعیان اعالم شده به استناد نقشه برداري  مجدد ارائه داده شده 
 .از طرف متقاضی در تاریخ 1397/04/19  میباشد

*********************************************************
*********************************************************

***********************************
:حالیه با توجه به وضع موجود و بالمانع صادره داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
طبق بالمانع صادره مساحت خانه قدیمی 83 متر مربع بوده که در وضع موجود -1

مساحت49/59   متر مربع(خانه ویالئی به انضمام سرویس در ضلع جنوبی بنا) طبق  نقشه 
.برداري ارائه داده شده میباشد

خالف متراژي مشاهده نشد(داراي کاهش به مساحت 33/41 متر مربع نسبت به بالمانع )   
فقط مالک مبادرت به  تعمیرات داخلی  شامل رنگ آمیزي و گچ کاري و کاشیکاري و 
همچنین تعویض کامل سربندي اقدام نموده است  برابر ضوابط مشمول  تعمیرات کلی 

میگردد(سال وقوع 1394)
از بابت مغازه به مساحت 22 متر مربع داراي بالمانع فوق بوده که با توجه به وضع موجود  -2
(22/21 متر مربع) داراي اضافه بنا بصورت همزمانساز به مساحت 0/21 متر مربع 

میباشد.(سال وقوع تخلف با توجه به گزارش کارشناس وقت که در پرونده فنی ملک موجود 
بوده 1350)

ساختمان بصورت دوبلکس (طبقه همکف به مساحت 113/77متر مربع) و( طبقه اول به  -3
مساحت 104/67 متر مربع که از این مقدار به مساحت 6/75 متر مربع تراس غیرمسقف 

(میباشد ) مجموعا به مساحت 218/44 متر مربع که احداث شده است) (سال وقوع 1394
.با توجه به تخلفات فوق الذکر داراي 2باب  کسري پارکینگ مسکونی میباشد -4

 .کل مساحت اعیان داخل تراکم میباشد
*********************************************************
*********************************************************

***********
الزم به ذکر است داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11866  مورخ 1397/03/29 
که  بصورت غیابی به مساحت 252 متر مربع  بوده که بپیوست بوده و حکم به تخریب بنا 
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 .میباشد
*********************************************************

*******************************************
 .مغازه فاقد بالکن بوده و در حال حاضر به عنوان بنگاه مورد استفاده قرار میگیرد

به استناد خط پروژه شماره 318 از حد شمال به مساحت تقریبی  52/70 متر مربع  از عرصه  
در تعریض کوچه 8 متري و خیابان 16 متري و از سمت جنوب به مساحت تقریبی 28/8 متر 
مربع از عرصه و به مساحت تقریبی 20/3 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 8 و خیابان 16

 .متري قرار دارد
 .شایان ذکراست که اعیان احداثی جدید  در مسیر تعریض قرار ندارد

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11450 مورخ 1397/02/11  که به 
بپیوست بوده در خصوص اینکه گزارش اولیه بصورت غیابی و تخمینی بوده فلهذا کارشناس 
با استقرار در ملک از میزان تخلف  و از نظر متراژ -میزان داخل تراکم و خارج تراکم - میران 

 . تعریض  و نوع کاربري و تعداد پارکینگ صراحتا اعالم نماید
 .مراتب جهت استحضار وصدوردستور مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد.

  

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 468,000,000(چهارصد و  شصت و 
 هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 150  2
 

1560000  , 1391 1397/04/05 کسري پارکینگ 2/97/11466 تجدید 
نظر

-
تختی--کا
سپین ك 
سهند

2-1-10039-17-1-0-0 45
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در مورد احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره 46170مورخ 97.3.13معادل 474336000(چهارصد و 
 هفتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 32.94  0
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در مورد احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره 46170مورخ 97.3.13بمبلغ  478952000(چهارصد و 
 هفتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 34.96  0
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در مورد احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره 46170مورخ 97.3.13معادل 84812500(هشتاد و  

چهار میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 73.75  0
 

1560000  , 1391 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/04/05 2/97/11466 تجدید 
نظر

-
تختی--کا
سپین ك 
سهند

2-1-10039-17-1-0-0 45
4

در خصوص مطب دندانپزشکی (دکترایرانی) باتوجه به اینکه مطابق تبصره الحاقی به 
بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، دائر کردن مطب پزشکی و حرف وابسته به آن در 
اماکن مسکونی، استفاده تجاري محسوب نمی گردد و احداث اینگونه مشاغل فاقد 

اشکال قانونی می باشد لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف، ضمن نقض راي بدوي ، به رد آن 
اظهارنظر می گردد. 

سایر 70.2  0
 

1560000  , 1391 تبدیل واحد مسکونی به تجاري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران ناحیه یک بر روي پالك فوق با توجه به سوابق 
موجود در پرونده شهرداري از بابت یکباب ساختمان مسکونی 2/5 طبقه شامل همکف 
پارکینگ و تاسیسات وطبقه اول و دوم هرکدام بصورت دو واحد مسکونی جمعا چهار واحد 

مسکونی داراي پروانه ساختمانی بشماره 617-68/12/28 و پایانکار بشماره 
19007-70/12/25 از شهرداري صادر گردیده وداراي  موافقت نامه تفکیکی  و نقشه هاي 
تفکیکی  بشماره 2119-72/7/6  میباشد و همچنین از بابت تبدیل پارکینگ قطعه اول  
بسطح 33/30 متر مربع به یکباب مغازه داراي راي کمیسیون بدوي  مورخه 86/9/21 و 
سوابق پرداختی خالف میباشد و همچنین از بابت تبدیل پارکینگ قطعه دوم تفکیکی بسطح 
36/04 متر مربع  به یکباب مغازه  داراي راي کمیسیون تجدید نظر مورخه 86/3/13 و 
تبدیل پارکینگ  -1: سوابق پرداختی خالف میباشد حالیه موارد تخلف به شرح زیر است
قطعه 4 تفکیکی بسطح 32/94 متر مربع به یکباب مغازه  با فعالیت شغلی صنایع چوبی ( 
تبدیل پارکینگ قطعه 3 تفکیکی بسطح 34/96 متر مربع به یکباب  -2سال تخلف 1391)
تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول  -3 مغازه با فعالت شغلی الکتریکی ( سال تخلف 1391)
قطعه ششم تفکیکی بسطح 73/75 متر مربع  به تجاري  با فعالیت شغلی شرکت زیارتی و 
تبدیل واحد مسکونی در طبقه دوم قطعه هفتم  -4سیاحتی گیل راه ( سال تخلف 1391)
تفکیکی بسطح 70/20 متر مربع به تجاري با فعالیت شغلی  موسسه اموزشی سیر و سیاح 
داراي  4 واحد کسري پارکینک تجاري و 2 واحد کسري  -5کاسپین (سال تخلف 1391)

پارکینگ مسکونی میباشد . ( سال محاسبه 
(1391

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  /////////////////////////////////
بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت 
دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري 
  وکروکی نقشه برداري از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدرضا قاسمی گورندانی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی سوم جمعاً 
بمساحت 52.6 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 309288000
(سیصد و  نه میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 52.6  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/26 2/97/11549 بدوي خیابان 
دکتر  

حشمت--ب
ن بست 
رزاقی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 30 مورخ 1395/06/23 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 561.42 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اتمام سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 118/6 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12/1 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12/1 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 12/1 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 12/1 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم  بصورت یک طقه مازاد به مساحت 70/2 متر مربع که از این -5
مقدار به مساحت 46/36 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد.(در پروانه صادره 
زیرشیروانی به مساحت 49/02 متر مربع بصورت انباري -راهرو و راه پله آسانسور بوده که 
در وضع موجود عالوه بر احداث موارد فوق الذکر واحد مسکونی به انضمام تراس غیرمسقف 
به مساحت 72/16 متر مربع احداث نموده که بصورت طبقه مازاد حساب میگردد)واحد 

 .احداث شده با واحد طبقه سوم یکجا بصورت دوبلکس میباشد
 بناي مازاد برتراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر به مساحت 4/2 متر مربع -6

با توجه به اینکه مساحت واحد طبقه سوم به انضمام تراس روباز که متعلق به واحد  -7
مربوطه بوده باالي 180 متر مربع بوده و نیاز به دو باب پارکینگ را دارد. حالیه با توجه به 
وضع موجود کل ساختمان نیاز به 4 باب پارکینگ داشته که با توجه به نقشه  ارائه داده شده 
از طرف متقاضی 3 باب پارکینگ تامین شده و  داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی 

 .میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .تبصره 7 ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 263695-96/12/26 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  13000000(سیزده میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 32.5  0
 

55000  , 1367 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/04 2/97/11556 رسیدگ
ي 
 مجدد

--
الکانی-قلم
ستان

2-2-20083-3-1-0-0 45
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توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه 2 بر روي  
پالك فوق  برابر مدارك ارائه  شده از سوي مالک بصورت ششدانگ اعیان  یکباب مغازه 
میباشد بالمانعی رویت نشد وهمچنین داراي پروانه کسب بشماره 1367/3/12-2589 
میباشد حالیه مالک بدون مجوز مبادرت به تعمیرات داخلی و یکباب مغازه  را به دوباب 
یکباب مغازه بسطح 32.50 متر مربع   -1: تبدیل نموده است موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل یکباب به دوباب بسطح تقریبی 9 متر  -2(سال محاسبه تخلف برابر سوابق 1367)
داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري ( سال محاسبه 1395) -3مربع ( سال محاسبه 1395)
الزم بذکر است :  در خصوص عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد
گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  
مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي 
معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از 

     .داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
سایر سایر 180 1220000  , 1395 احداث بارانداز بدون مجوز 1397/02/23 2/97/11559 استنکا

فی
مطهري -
ابتداي 
کوچه 
دلزنده- 
کلینیک 
- فارابی

2-3-10251-12-1-0-0 45
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه2  بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري مکان صدرالذکر پروانه ساختمانی  بشماره 
212-75/11/11 بصورت 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی  بسطح 1332/62 متر مربع و پایانکار 
بشماره 19421-78/12/25 دریافت نموده است وهمچنین از کل مجموعه  بصورت کلینیک 

فارابی مورد استفاده قرار میگیرد. که از این بابت داراي موافقت نامه شماره 
11/29977-89/7/22 کمیسیون ماده 5 مبنی بر  تجمیع  دوپالك با تغییرکاربري از 

مسکونی به درمانی میباشد   حالیه بر خالف مجوز در قسمت محوطه با مصالح آهنی مبادرت 
به احداث بنا و بار انداز  فلزي جهت پارکینگ اتومبیل اقدام نموده موارد تخلف به شرح زیر 
احداث بار انداز فلزي  در محوطه بسطح  -2  احداث بنا بسطح تقریبی 90 متر مربع -1:است
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري . سال تخلف 1395 میباشد  تقریبی 90 متر مربع
گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  
مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي 
معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از 

     .داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

45
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970955701037 مورخ 1395/04/09 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد و اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ 
فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین جلب 
نظر هیات کارشناسان گردید که طی نظریه شماره 152/ك ش/96 مورخ 1396/06/08 
سال وقوع تخلف را (1391) اعالم نمودند که مصون از اعتراض باقی می ماند لذا به 
استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 106/65 متر مربع 
بناي موضوع گزارش با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 249,561,000(دویست 
و  چهل و  نه میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي 

صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 106.65  1.5
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1397/02/15 2/97/11599 رسیدگ
ي 
 مجدد

زرجوب - -
جنب 
مسجد 
زرجوب--ب
ن یزدچی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970955701037 مورخ 1395/04/09 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد و اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ 
فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین جلب 
نظر هیات کارشناسان گردید که طی نظریه شماره 152/ك ش/96 مورخ 1396/06/08 
سال وقوع تخلف را (1391) اعالم نمودند که مصون از اعتراض باقی می ماند لذا به 
استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 18/89 متر مربع 
بناي موضوع گزارش با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14734200(چهارده 
میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري راي 
صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره 

دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 18.89  0.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 2/97/11599 رسیدگ
ي 
 مجدد

زرجوب - -
جنب 
مسجد 
زرجوب--ب
ن یزدچی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 122 مورخه 1387/04/09 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی به مساحت کلی 320.44 مترمربع 
صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در حد بهره برداري (فاقد فعالیت کارگري) بوده 
و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:146.82 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.39 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.39 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.39 مترمربع -3

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 106.65 مترمربع -4
.عدم اجراي زیر شیروانی به مساحت 27.16 مترمربع -5
.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 7.32 مترمربع -6

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی -7
افزایش ارتفاع پارکینگ از 2.4 متر به 2.55 متر که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می  -8

 .باشد
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر رعایت نگردیده و قسمتی از عرض موجود به 1.5  -9

.متر تقلیل یافته است که در این قسمت داراي بازشو (پنجره) می باشد
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -11
همچنین ملک فوق از بابت اضافه بنا به مساحت 21.28 مترمربع داراي راي بدوي شماره 
19153 مورخه 1389/09/28 و راي تجدید نظر شماره 20835 مورخه 1389/10/20 بوده و 
حالیه داراي مابه التفاوت به دلیل خطا در مساحت یابی و مرحله عملیات ساختمانی به شرح 

:زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 2.75 مترمربع -1

.اضافه بنا در اول به مساحت 2.75 مترمربع -2
.اضافه بنا در دوم به مساحت 13.39 مترمربع -3

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 106.65 مترمربع -4
.عدم اجراي زیر شیروانی به مساحت 27.16 مترمربع -5

.کاهش بنا در راه پله آخر (به نسبت پروانه) به مساحت 7.32 مترمربع -6
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر رعایت نگردیده و قسمتی از عرض موجود به 1.5  -7

.متر تقلیل یافته است که در این قسمت داراي بازشو (پنجره) می باشد
**********
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احتراما در خصوص نامه شماره 207763 مورخه 1396/10/16 دبیرخانه کمیسیون محترم 
ماده صد و نظریه کارشناسی (دادگستري) ارسالی، اعالم می گردد در خصوص اضافه بنا 
اعالم شده در طبقات همکف، اول و دوم گزارش فوق با گزارش کارشناسان دادگستري کامال 
مطابقت دارد.( طبقه همکف 13.39 مترمربع، طبقه اول 13.39 مترمربع و طبقه دوم 13.39 
مترمربع) ولی در خصوص محاسبه تخلف در طبقه سوم و راه پله به بام، گزارش کارشناسان 
محترم دادگستري با گزارش اینجانب مغایر بوده و این مغایرت بصورت تفاوت در نحوه 
محاسبه می باشد. بصورتی که در گزارش فوق کل طبقه سوم (به مساحت 106.65 مترمربع) 
بصورت طبقه مازاد اعالم گردیده و مساحت راه پله به بام وضع موجود با مساحت راه پله 
زیرشیروانی موجود در پروانه مقایسه گردیده (7.32 = 6.15 - 13.5). همچنین مساحت 
مسکونی زیر شیروانی موجود در پروانه (به مساحت 27.16 مترمربع) به دلیل اینکه زیر 
شیب 30 درجه و زیرشیروانی بوده و حالیه دیگر به این شکل موجود نیست نیز بصورت عدم 
اجرا اعالم شده است در صورتی که در گزارش کارشناسان دادگستري کل طبقه سوم از کل 
زیرشیروانی زمان پروانه کسر گردیده (65.99 = 40.66 - 106.65) و راه پله به بام به اشتباه 
15.06 مترمربع قید گردیده که مساحت صحیح آن مطابق کروکی نقشه برداري ممهر به مهر 

.سازمان نظام مهندسی 6.18 مترمربع است
علی ایحال با احترام به نظریه کارشناسان دادگستري و با توجه به این که مغایرت اصلی تنها 

  .در نحوه محاسبه بوده، شهرداري کماکان بر نحوه گزارش خود استوار می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ضیاء کشاورز موضوع گزارش شهرداري منطقه 2
رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بمساحت 61.94 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 130074000(یکصد و  سی میلیون و  هفتاد و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 61.94  1.75
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 2/97/11605 بدوي بلوار 
منظریه-تابا
ن 

شمالی-زیبن
ده یک
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در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 45000000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 27 مورخه 1383/01/30 بصورت 3 طبقه 
.روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 288.5 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:129.24مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.99 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 43.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.21  -2
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.25 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -3
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32.25 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -4
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد

.داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 49.02 مترمربع -5
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -6

.داراي 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
 .افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.3 متر -8

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -10

در وضع موجود مغازه اول از حد شمالی داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1*6.8 مترمربع و به  -11
مساحت کلی 6.8 مترمربع بوده و بصورت سوپرمارکت مورد استفاده می باشد. همچنین 
مغازه دوم از حد شمالی داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1*2.5 متر و به مساحت کلی 2.5 

.مترمربع بوده که بصورت بوتیک مورد استقاده می باشد
ضمنا با توجه به مغایرت وضع موجود با حدود ابعاد اصالحی پروانه صادره نیاز به تهیه خط 

 .پروژه (مطابق طرح تفضیلی قدیم) می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 68.26 مترمربع (همکف به مساحت 21.95 مترمربع، طبقه اول 
به مساحت 22.81 مترمربع و طبقه دوم و سوم هر کدام به مساحت 11.75 مترمربع) و تبدیل 
پیلوت به تجاري به مساحت 50 مترمربع و همچنین افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.30
 متر داراي راي تجدید نظر شماره 14727 مورخه 1386/08/28 و راي بدوي شماره 3191 
مورخه 1387/02/26 و همچنین راي تجدید نظر شماره 5359 مورخه 1387/03/29 
کمیسیون محترم ماده صد در خصوص اضافه بنا (مبنی بر جریمه) و در خصوص افزایش 
:ارتفاع پیلوت (مبنی بر تعهد ثبتی) بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

45
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.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.96 مترمربع.(به نسبت راي سال1387) -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.94 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.21  -2
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1387.
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.5 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1387.
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.5 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -4
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1387.
کاهش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.98 مترمربع.(به  -5

.نسبت راي سال 1387)
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است.(سال وقوع  -6

.تخلف 1387)
.داراي 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1387) -7
.الزم به ذکر است در خصوص افزایش ارتفاع پیلوت تعهد ثبتی رویت نگردیده است

**********
حالیه متقاضی در خصوص افزایش ارتفاع پیلوت، سند تعهد نامه غیرمالی شماره 310603 

.مورخه 1397/12/18 از دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 ارائه نموده است
**********

:عالوه بر تخلفات فوق الذکر داراي تخلف به شرح زیر نیز می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي  -1
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1387)
در خصوص کسري پارکینگ نیز اعالم می گردد کسري پارکینگ اعالم شده به درستی 
مسکونی اعالم گردیده و با توجه به اینکه مغازه هاي تجاري زیر 100 مترمربع و 2 واحد می 

.باشند مطابق ضوابط طرح تفضیلی مشمول کسري پارکینگ نمی گردند
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم ( طبقات اول الی سوم )راي به جریمه به مبلغ441,100,800(چهارصد و  
چهل و  یک میلیون و  یکصد هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 65.64  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 2/97/11610 بدوي منظریه-کو
ي شهید 
میرزاییان-
کوچه 
رجبی-کوچ
ه گلستان
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 104 مورخ 1396/05/11 به 
صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 663 متر مربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 79/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 16/94 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20/94 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 0/94 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 2/82 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي حد شمالی اجرا  -7

.شده است
مشمول تبصره 7 نمی گردد. (در زمان صدور پروانه خارج تراکم نداشته است) -8

.فعال کسري پارکینگ ندارد -9
رعایت فضاي باز می گردد. با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت فضاي سبز  -10

.می گردد.(تا این مرحله اجرا نشده است
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

بابت اضافه بنا به مساحت 16/94 مترمربع در همکف داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
.شماره 2/96/11057 مورخ 1396/07/11می باشد

پس از راي مذکور پروانه مرحله دوم به شماره 299208 مورخه 1396/05/11 صادر گردیده 
.است

(حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد: (سال وقوع 1396
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20/94 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20/94 مترمربع -3

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -4
مساحت 2/82 مترمربع
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الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66/9 درصد بوده و سطح 
(اشغال وضع موجود 73/9 درصد می باشد. (به میزان 7/00 درصد بیش از سطح اشغال مجاز

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدسینا بهی ثابت قدم و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

57.56 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 191900000(یکصد و  نود 
و  یک میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 57.56  1.25
 

1300000  , 1390
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 2/97/11617 بدوي -
مطهري--ص
ادقی
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توضیحات بازدید احترامابر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 394 مورخ 1386/12/28 بصورت 4/5 
طبقه بر روي زیر زمین در 3 واحد مسکونی و یکباب مغازه بمساحت کلی  756/85 مترمربع 
صادر گردیده است،حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و 
همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و 
:خارج از طول 60درصد به مساحت کلی 520/56 مترمربع به شرح زیر  می باشد

اضافه بنا در زیر زمین به مساحت  20/92 مترمربع-1
اضافه بنا در همکف به مساحت 24/85 مترمربع-2
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 51/09 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 69/90 مترمربع (از این مقدار به مساحت 3/33 -4
مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع عام می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 69/90 مترمربع (از این مقدار به مساحت 3/33 -5
مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع عام می باشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 69/90 مترمربع (از این مقدار به مساحت 3/33 -6
مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع عام می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه به مساحت -7
181/75 مترمربع(از این مقدار به مساحت 3/33 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به 

سمت شارع عام می باشد)
 اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 32/25 مترمربع-8

تبدیل زیرزمین به انبار تجاري به مساحت 174/47 مترمربع(مطابق تقاضاي مالک و  -9
نقشه پیشنهادي)

تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 12/88 مترمربع -10
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 27/49 مترمربع -11

تبدیل انباري و راهرو به مسکونی در طبقه اول به مساحت 38/20 مترمربع -12
با توجه به زمان صدور پروانه مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر -13

.رشت نمی گردد
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت جهت نورگیري سراسري و کاهش آن از 2 متر به -14

صفر
در حد شرقی داراي تعدادي پنجره بوده که حالیه تمامی آنها کور شده اند ولی شیروانی -15
آن در این حد داراي دامنه می باشد که طبق نامه شماره 33/6146 مورخ 1390/06/22 

.شهرداري رشت حق پنجره و دامنه در این حد را ندارد
.تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 8 افزایش یافته است-16
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داراي 8 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(توضیحاً با توجه به اینکه کسري  -17
پارکینگ به علت توسعه بناي تجاري می باشد  هر8 باب، بصورت تجاري اعالم شده است.)

.راه پله فرار و ایستگاه مشترك فعال ندارد

قابل ذکر است از بابت اضافه بنا به مساحت 517/96 مترمربع در همکف و طبقات و همچنین 
بناي مجازي به مساحت 76/62 مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت جهت 
نورگیري سراسري داراي راي کمیسیون ماده صد طبق صورتجلسه مورخ 1390/06/15 و 
تجدیدنظر به شماره 12128 مورخ 1390/07/18 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در زیر زمین به مساحت  2.97 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-1

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.8 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-2
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 3.62 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-3

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.99 مترمربع (همزمانساز-سال تخلف 1390)-4
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.99 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.99 مترمربع (همزمانساز-سال تخلف 1390)-6
کاهش بنا در طبقه پنجم و راه پله به بام به مساحت 16.76 مترمربع(نسبت به راي)-7
تبدیل زیرزمین به انبار تجاري به مساحت 174/47 مترمربع(سال تخلف 1396) -8

تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 12/88 مترمربع(سال تخلف 1396) -9
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 27/49 مترمربع(سال تخلف 1396) -10

تبدیل انباري و راهرو به مسکونی در طبقه اول به مساحت 38/20 مترمربع(سال تخلف  -11
(1396

داراي 8 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(مطابق تقاضاي مالک و نقشه پیشنهادي  -12
- سال تخلف 1396)

حالیه متقاضی طی درخواست پیوست اظهارنموده که رمپ و پارکینگ اجرا شده در زیرزمین 
در اثر اشتباهات پیمان کاري در ستون گذاري بنظر غیرقابل استفاده می باشد فلذا نقشه 
پیشنهادي شامل پارکینگ در همکف و ضمیمه کردن زیرزمین بعنوان انباري مغازه را ارایه 

".می نمایم
فلذا گزارش فوق با توجه به تقاضاي مالک و نقشه پیشنهادي ایشان تهیه گردیده و رمپ به 
زیرزمین هنوز موجود بوده و محل آن پر نشده است و  نتیجتاً نقشه برداري ارایه شده با 

.وضع موجود مطابقت ندارد
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همچنین  طی بازدید بعمل آمده اظهار نظر متقاضی در خصوص غیرقابل استفاده بودن رمپ 
//.و پارکینگ موجود در زیرزمین صحیح نبوده و پارکینگ زیرزمین قابل استفاده می باشد

*********************************************
حالیه کمیسیون ماده 100 طی راي شماره 2/97/2480 مورخ 1397/09/06 سوال نموده :در 
صورت اعاده زیرزمین به وضع سابق آیا امکان استفاده از محل مذکور بعنوان پارکینگ وجود 
دارد یا خیر؟ همچنین در صورت اعاده چه تعداد پارکینگ تامین و چه تعداد کسري 

"پارکینگ باقی می ماند؟
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده درصورت اعاده زیرزمین به وضع سابق امکان استفاده از 
محل مذکور بعنوان پارکینگ وجود دارد همچنین با توجه به نقشه پیشنهادي مالک و 
جانمایی پارکینگ ها در زیرزمین،در صورت اعاده به وضع سابق زیرزمین تعداد 4 باب 
//.پارکینگ در زیرزمین تامین خواهد شد و داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري خواهد بود

نماینده حقوقی سازمان جهت اخذ توضیحات در جلسه آتی کمیسیون حضور یابد. سایر 1334.82  0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان خانه به شماره 1808/1 
.قطعه دوم تفکیکی و به مساحت 492 مترمربع  برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان مسکونی به مساحت 1117.82 مترمربع داراي پروانه و پایان کار مندرج در 
جدول سوابق بوده (توضیحاً با توجه به قدیمی بودن فتوکپی پروانه و پایان کار تک برگی 
موجود در پرونده بایگانی ،شماره پایان کار صادره نامشخص می باشد.)و حالیه و با توجه به 
ارایه کروکی نقشه برداري فاقد مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی داراي مابه التفاوت به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بناي همزمانساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت مجموعا 82.72  -1

مترمربع(سال تخلف 1369)
احداث انباري و آبدارخانه در حیاط بعد از اخذ پایان کار به مساحت 23.31 مترمربع(سال  -2

تخلف 1370)
احداث سرویس بهداشتی در حیاط بعد از اخذ پایان کار به مساحت 2.47 مترمربع(سال  -3

تخلف 1370)
تبدیل کل ساختمان از مسکونی به اداري(شعبه 3 تامین اجتماعی رشت) بعد از اخذ  -4

پایان کار به مساحت مجموعا 1226.32 مترمربع(سال تخلف 1370)
.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمی شود -5

.حالیه و طی درخواست پیوست تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارد
با استناد به خط پروژه شماره 313 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت 35.36 مترمربع از 

//.سند مالکیت بوده و وضع موجود فاقد عقب نشینی می باشد

46
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 280,937,500(دویست و  هشتاد میلیون و  

نهصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 72.5  1.25
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/296970-96/4/8 و عطف بنامه شماره ش ر 
-141937-96/7/18 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده  بهمرا ه مالک بر روي پالك 
فوق  با توجه به سوابق موجود در شهرداري  داراي  پروانه ساختمانی بشماره 69/8/5-314  
و پایانکار بشماره 12435-71/10/30  میباشدو به استناد نامه شماره  71/11/19-14534 
بصورت 2/5 طبقه در دو واحد مسکونی  بمساحت کلی 258/55 متر مربع مجوز تفکیک  بر 
روي پالك فوق صادر گردید وضع موجود بصورت 3 واحد مسکونی بوده برابر سوابق در 
همکف از بابت تبدیل  انباري قطعه یک تفکیکی بسطح 15/40 متر مربع و انباري قطعه  2 
تفکیکی   بسطح 14/36 متر مربع  و قسمتی از راهرو مشاعی بسطح 4/13 متر مربع  کال 
بسطح 33/89 متر مربع به سوئیت  داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي بشماره 
15801-86/9/8  و سوابق پرداختی میباشد. حالیه مالکین بر خالف مجوز مبادرت به 
تعمیرات کلی  شامل تعویض کامل سربندي وکف سازي  و کاشیکاري و تغییرات داخلی در 
پارتیشن بندي  واحد ها  حذف راهپله  و احداث  راه پله در حیاط مشاعی و اجراي نماو 
توسعه بنا اقدام  نموده  با توجه به   نقشه برداري  ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي 
مهندس فرهاد محمد رزداري  داراي پروانه اشتغال بشماره 00069-610-11 عضو سازمان نظام 
مهندسی  مساحت کل اعیان بسطح 300/19 متر مربع  اعالم شده داراي اضافه بناي کلی 

: بسطح 41/64متر مربع بوده  موارد تخلف به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف  بسطح 15/30 متر مربع  ( از این مقدار بسطح 6/94 متر مربع  از   -1
بابت احداث راه پله مشاعی در قسمت  در حیاط مشاعی مابقی از بابت مسقف نمودن حیاط  

مشاعی و ادغام به پیلوت )
اضافه بنا درطبقه اول بسطح 12/36 متر مربع  ( از این مقدار بسطح 8/06 متر مربع  از  - 2

بابت احداث راه پله مشاعی در قسمت  در حیاط مشاعی   )
اضافه بنا درطبقه دوم بسطح 13/98 متر مربع  ( از این مقداربسطح  9/73 متر مربع  از   -3

بابت احداث راه پله مشاعی در قسمت  در حیاط مشاعی )
توسعه بنا در سوئیت بسطح 8/52 متر مربع از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت و ادغام به -4

 سوئیت
بناي مازاد بر تراکم  بسطح 2/44 متر مربع بصورت احداث سرویس بهداشتی از بابت  -5

تبدیل قسمتی از شوفاژخانه و پیلوت
بناي مازاد بر تراکم  در همکف بسطح 8/70 متر مربع  از بابت حذف  راه پله مشاعی و  -6 

ادغام به پیلوت
بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول بسطح 5/60 متر مربع از بابت حذف راه پله مشاعی  و  -7

 ادغام به مسکونی طبقه اول
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بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم بسطح 5/60 متر مربع از بابت حذف راه پله مشاعی  و  -8
ادغام به مسکونی طبقه دوم

 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
. بر اساس خط پروژه شماره  762 بسطح تقریبی یک متر مربع  از عرصه در تعریض قرار دارد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 764529750(هفتصد و  شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  نه هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال تایید می نماید.

جریمه 109.61  2.25
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 82 مورخ 1395/11/20 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 243.96 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:109.61 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 35.62 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35.62 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35.62 مترمربع -3
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.75 مترمربع -4

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 89 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

.داراي حفاري بدون مجوز به طول تقریبی 26 متر آسفالت می باشد
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد.تراکم اعطایی ندارد فلذا مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده100 بدوي به شماره 2/96/11514 مورخ 
1396/12/08 و تجدیدنظر به شماره 2/97/11631مورخ 1397/02/11 بوده و خالف جدیدي 

.مشاهده نگردید

الزم به ذکر است در قسمتی از حد جنوب به طول تقریبی 8.40 و عرض 0.51 متر خارج از 
حدود اصالحی پروانه صادره اعیان احداث شده که بنا به اظهارمتقاضی پس از تخریب 

مشخص گردید جزو ملک ایشان می باشد.(توضیحاً سند مالکیت فاقد مساحت و ابعاد بوده و 
کروکی نقشه برداري عرصه زمان پروانه (قبل از تخریب)به پیوست می باشد.)در اینخصوص 

.نیاز به نظریه ارشادي می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

**********************************
در خصوص حفاري فوق الذکر مطابق اظهارنظر واحد محترم بازرسی درج در پرونده 

 : اتوماسیون به شماره 254859 مورخ 1396/12/15
به استحضار می رساند با عنایت به بررسی هاي بعمل آمده از ناحیه 2 و واحد عمران "

مشخص گردید حفاري به طول حدود 30 متر توسط اداره آب و فاضالب بمنظور تعویض کانال 
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فاضالب از حالت سنتی (طاق آجري) به صورت لوله بتنی انجام گرفته و ارتباط به ساختمان 
مذکور نداشته است . ساختمان مذکور همانند تمامی اهالی کوچه بن بست از آن منتفع 
گردیده است . ضمنا هیچگونه مجوزي در ارتباط با حفاري مذکور توسط آن اداره مشاهده 
". نگردیده و ترمیم نوار حفاري با دستور مدیر وقت منطقه آقاي عاطفی انجام پذیرفته است

:همچنین مطابق دستور صریح شهردار منطقه درج در پرونده مذکور
طبق اعالم نظر بازرسی منطقه متراژ حفاري و ترمیم انجام شده محاسبه و طی نامه اي "
بعنوان بدهی جا مانده از اداره آب در حساب فی مابین با هماهنگی واحدهاي زیربط اعالم 
شود.و همچنین: با توجه به اعالم نظر صریح بازرسی منطقه لذا عوارض  کنده کاري شامل 

//".متقاضی نمی گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سهراب اصغرپور و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 25.09 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 147529200(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  

پانصد و  بیست و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 25.09  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 2/97/11635 بدوي سبزه 
میدان--کیا
بی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 39 مورخه 1396/02/26 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 806/12

. مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 16/93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 2/29 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/29 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/29 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/29 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 7/77 مترمربع (از مساحت مزبور به مساحت 5/48  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 10/38 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 8/16 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می باشد. نما اجرا شده است -8
با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد 

.(تخلف کمتر از 5% زیربنا)
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 60/9 درصد می باشد.(به میزان 0/9درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
از بابت اضافه بنا به مساحت 16/93 مترمربع و بناي مازاد تبدیل راه پله و آسانسور به بناي 
مفید به مساحت 8/16 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11635 

.مورخه 1397/02/11 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 231588000(دویست و  سی و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 27.57  2.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1397/02/08 2/97/11647 تجدید 
نظر

پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ب
هاري

2-2-20101-125-1-0-0 46
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 127,537,200(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  پانصد و  سی 

و  هفت هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 21.69  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 59 مورخ 1395/09/15 به صورت 5 
طبقه روي زیرزمین و پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 2054.46 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري 
ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 19.77 مترمربع برخالف مدلول 

:پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین  به مساحت 186.20 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 17.14 مترمربع -2
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 17.14 مترمربع -3
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 17.14 مترمربع -4
 کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 17.14 مترمربع -5
 کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 6.71 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم به مساحت  -7
 10.43 مترمربع

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 19.77 مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت 4 متر عقب سازي در طبقه پنجم (به کسر اضافه  -9

 بنا در این طبقه)به مساحت 17.14 مترمربع
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.35 مترمربع -10

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقه  -11
پنجم به مساحت 1.92 مترمربع

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5 درصد زیربناي پروانه ساختمانی کمتر بوده  -12
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 56.61 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد

//.درخواست عدم خالف دارد
********************************************

الزم به ذکر است ابعاد پاسیو  2.70*4.59 متر بوده و در یکی از ابعاد به طول 0.30 متر کمتر 
//.از طول 3 متر قانونی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیروس حبیبی فرد چکوسري و شرکاء موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی دوم 
جمعاً بمساحت 1.38 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 9273600
(نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 1.38  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 2/97/11648 بدوي طالقانی(چما
رسرا)-بن 
بست رضی 
زاده

2-2-10192-79-1-0-0 46
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در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 196.09 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ329,431,200(سیصد و  بیست و  نه میلیون و  چهارصد و  سی و  یک هزار و  
دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 196.09  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 102 مورخه 1396/05/05 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 12 واحد مسکونی و به مساحت کلی 2101.55 
مترمربع صادر گردیده است.(قبل از ارائه گزارش، اعالم می گردد با توجه به اشتباه صورت 
گرفته در محاسبات زمان صدور پروانه، مساحت انباري 10 مترمربع کمتر محاسبه گردیده بود 
لذا مساحت انباري زیرشیروانی 58 مترمربع در نظر گرفته می شود که این موضوع در 

 .توضیحات درخواست مطرح گردیده است)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.46 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.46 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.46 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 46.09 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 45.63  -4
.مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 91.53 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 91.07  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت چهار متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.61 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 6.02 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7

.انباري (5 مترمربع)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  196.09 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 139 مترمربع (همکف الی دوم هر کدام 0.46 مترمربع، سوم 
46.09 مترمربع و جهارم به مساحت 91.53 مترمربع) و همچنین بازگشت تراکم اعطایی به 
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مساحت 196.09 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/97/11648 مورخه 1397/02/11 و راي 
تجدید نظر شماره 2/97/11799 مورخه 1397/03/12 کمیسیون ماده صد و همچنین از بابت 
بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به 
مساحت 8.02 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم به مساحت 6.02 مترمربع بابت عدم رعایت 
حداکثر مساحت انباري داراي سوابق در در واحد هاي محترم خالف و درآمد بوده و لذا با 
توجه به مشخص شدن خطاي صورت گرفته در پروانه حالیه داراي کاهش بنا بصورت بناي 
مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 

.8.02 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

راي بدوي عیناً تأیید می گردد. سایر 1020000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1397/02/18 2/97/11649 تجدید 
نظر

بازار-نبش 
بازار جامع 
زرگران

2-1-10060-23-1-0-0 46
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توضیحات بازدید احتراما بر روي مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت حق کسب و پیشه و یا تجارت و 
سرقفلی در ششدانگ یک باب دکان (مطابق سند صلح سرقفلی شماره 169679 موررخه 

.1392/01/27) می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک تعرفه شده بصورت یک باب مغازه در همکف به انضمام طبقه اول 

.می باشد
همچنین بر روي پالك ارائه شده پروانه تعمیرات جزئی شماره 262154 مورخه 1395/11/02  
شامل تعمیرات جزئی فضاي داخلی بنا شامل اجراي سرامیک کف، تاسیسات الکتریکی، 
دکوراسیون داخلی و اجراي نماي معماري صادر گردیده و هم اکنون در وضع موجود در حال 

.اجرا می باشد
حالیه با توجه به اخطار شهرداري به متشاکی و همچنین هماهنگی بعمل آمده توسط ناحیه با 
:متشاکی، از ملک فوق بازدید بعمل آمده و طی آن موارد تخلف به شرح زیر گزارش می کردد

متقاضی بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر اقدام به تعویض سربندي نموده که این  -1
موضوع  تعمیرات کلی و تخلف محسوب می گردد.(الز م به ذکر است در این خصوص جهت 

.ساخت سربندي از برخی از مصالح قدیمی سربندي نیز استفاده گردیده است)
متقاضی بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر اقدام به احداث دیوارهاي جدید در طبقه اول  -2
نموده که این موضوع نیز تعمیرات کلی و تخلف محسوب می گردد.(الزم به ذکر است در 
طبقه همکف نیز مالک قسمتی از دیوار حد غربی را با صفحه فلزي پوشانده که خود اظهار 
می دارد این دیوار توسط پالك مجاور غربی و در طی سالیان ماضی تخریب گردیده و در این 
خصوص توافقی با تایید اتحادیه صنف طال و جواهر ارائه نموده که طی آن مالک پالك مجاور 
اعالم نموده که کامپوزیت در داخل کالف فلزي متعلق به مالک مورد ثبت است (در این 

 .(خصوص عکس ضمیمه پرونده می باشد
آیتم شماره 3، در خصوص پیشامدگی بصورت دامنه است که در این خصوص الزم به  -3
توضیحست که در زمان صدور مجوز تعمیرات فوق الذکر، دامنه اي جهت طبقه همکف 
موجود بوده که با توجه به تخریب آن در وضع موجود امکان اظهار نظر در خصوص طول آن 
.(موجود نمی باشد.(در این راستا اعالم می گردد که تصاویر قدیمی آن به پیوست است
همچنین با توجه به استعلم شهرداري از سازمان میراث و تایید نما توسط آن سازمان (در 
زمان صدور مجوز تعمیرات)، این سازمان نقشه اي را که داراي دامنه بوده و پیوست پرونده 
نیز می باشد تهیه و به شهرداري ارسال و شهرداري نیز بر اساس آن مجوز فوق الذکر را 
صادر نموده است. ضمنا اشاره می گردد در وضع موجود متقاضی در حال احداث آن است 
بصورتی که شبکه فلزي این دامنه احداث گردیده است.(در این خصوص الزم به توضیح است 
که کل دامنه قدیمی تخریب گردیده است). همچنین با توجه به اینکه مالک پالك حد غربی 
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از بابت تعمیرات خارج از مجوز شاکیست و در این راستا به میراث نیز مراجعه نموده و میراث 
طی نامه اي خطاب به شهرداري اعالم نمود در زمان استعالم از این اداره کل هیچگونه 

تخلفی مبنی بر وجود سایبان به صورت سایبان به صورت ثابت با میزان بیرون زدگی 1.4 متر 
از بنا اعالم نگردیده بود و بر اساس نظر مالک (اداره کل اوقاف استان گیالن) به شماره 
95/942448 مورخه 1395/10/12 مبنی بر تایید شرایط تعمیرات بنا بر اساس ضوابط و طرح 
تایید شده از سوي این اداره کل در صورتی که میزان بیرون زدگی فرم سایبان در تعمیرات 
جدید با رعایت حقوق مالکیتی و در صورتی که مغایر با حقوق شهروندي و خارج از ضوابط و 
مانع تردد وسائط خدماتی و ایمنی باشد مراتب را صراحتا به این اداره کل اعالم نمایید که در 
این راستا اعالم می گردد که در زمان صدور مجوز این مورد توسط کارشناس گزارش 
نگردیده بود و در این خصوص با توجه به اینکه هم اکنون در وضع موجود تخریب گردیده، 
این که آیا در آن زمان تخلف بوده یا خیر، نیاز به نظریه ارشادي می باشد.(ضمنا تصاویر 

.(دامنه و یا پیشامدگی قدیمی مذکور به پیوست می باشد
همچنین شهرداري در این خصوص از سازمان آتش نشانی در خصوص پیشامدگی فعلی 
استعالم نمود که طی آن سازمان آتش نشانی اعالم نمود طی بازدید بعمل آمده توسط 

کارشناس این سازمان پیش آمدگی (برجستگی) موصوف مانعی براي عبور خودرو هاي آتش 
..نشانی ایجاد نمی کند

ملک مذکور در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 
.رعایت ضوابط و مقرارت فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

**********
حالیه 962/131/3659 مورخه 1396/06/04 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

.گردشگري استان گیالن را ارائه نموده است
**********

.همچنین طی بازدید مجدد بعمل آمده پله جلوي درب مغازه تخریب گردیده است
**********

احتراما در خصوص نظریه کارشناس دادگستري اعالم می گردد، ایشان قدمت پیشامدگی را 
مربوط به به قبل از تاریخ دریافت مجوز دانسته در صورتی که از نظر اینجانب پیشامدگی 
.قدیمی کامال تخریب گردیده و پیشامدگی فعلی پس از دریافت مجوز احداث گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
1820515200(یک میلیارد و  هشتصد و  بیست میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  

دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 270.91  2
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 2/97/11654 تجدید 
نظر

منظریه-ابو
ذر 

جنوبی-نب
ش بن بست 
سالم

2-3-10058-26-1-0-0 46
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 245,145,600(دویست و  
چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 145.92  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 79 مورخه 1394/09/02 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 497.54

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:269.32 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.59 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.26 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 59.79 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.54  -3

.مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد غربی می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 59.79 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.54  -4

.مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد غربی می باشد
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.79 مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.54  -5

.مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد غربی می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.1 مترمربع که از این مقدار به مساحت 8.56  -6

.مترمربع بصورت احداث انباري می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.59 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 145.92 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
**********

.احتراما جهت تکمیل فرم تحلیل، نیاز به ارائه گزارش آزمایش بتن توسط متقاضی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي گداعلی عصمت 
نیامیشامندانی و شرکاء  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح بالکن تجاري و مغازه جمعاً 
به مساحت 24.24 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 

18769762(هجده میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  هفتصد و  شصت و  دو)  
ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 24.24  3
 

303750  , 1370
 , 1380

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/15 2/97/11655 بدوي مطهري-چه
ار 

برادران-گذ
ر فرخ

2-3-10254-17-1-0-0 470

در خصوص بناي مسکونی در همکف و طبقه اول جمعاً به مساحت 62.38 مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 5998175(پنج میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار و  یکصد و  

هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 62.38  1
 

70000  , 1362
 , 1369
 , 1380

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ مشاع  یکباب خانه برابر سند مالکیت بوده که از 
بابت ساختمان دو اشکوبه همکف  سه باب مغازه و پارکینگ و طبقه اول مسکونی  به 

مساحت کلی 185 متر مربع داراي پروانه ساختمانی به شماره 890 مورخه 1362/12/07 است
 .

از بابت  افزایش بنا  به 202 متر مربع  ( به مساحت 11 متر مربع انباري مسکونی در نیم طبقه 
مسکونی و 6 متر مربع شوفاژخانه در حیاط ) داراي بالمانع به شماره 3/33/16605 مورخ 

 . 1378/08/18 است
از بابت 28.5 متر مربع بالکن همزمان ساز داراي بالمانع مندرج در گزارش کارشناسی به 
شماره 5261 مورخه 1380/03/23 بوده و از بابت  توسعه بالکن به مساحت 13 متر مربع 
داراي آراي کمیسیون ماده صد ( بدوي به شماره 2304 مورخه 1380/03/24 و تجدید نظر به 

. شماره 3278 مورخه 1380/06/03 ) است
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 86.62 

:مترمربع به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.98 متر مربع   ( که از این مقدار به مساحت 1.03  -1
متر مربع بابت  موتورخانه به دلیل خطا در مساحت یابی سال وقوع 1369و به مساحت 5.71 
مترمربع در مغازه شماره 2  به دلیل خطا در مساحت یابی سال وقوع 1370 و به مساحت 
0.24 متر مربع به دلیل خطا در مساحت یابی از بناي اصلی سال وقوع 1362 است )

اضافه بنا در تراز نیم طبقه به مساحت 45.45 متر مربع ( که از این مقدار به مساحت  -2
18.53 متر مربع در بالکن مغازه شماره 2  سال وقوع 1380و به مساحت 4.95 مترمربع در 
انباري شماره 1 به دلیل خطا در مساحت یابی سال وقوع 1369به مساحت 6.98 مترمربع در 
انباري شماره 2 سال وقوع 1380و به مساحت 14.99 متر مربع در راه پله مسکونی به دلیل 
خطا در مساحت یابی سال وقوع 1362و کاهش بنا در بالکن مغازه 1 به مساحت 2.33 متر 

مربع نسبت به راي )
اضافه بنا در طبقه اول یک واحد  مسکونی  به مساحت 26.51 مترمربع  ( که از این مقدار  -3
به مساحت 2.40 متر مربع در واحد مسکونی به دلیل خطا در مساحت یابی سال وقوع 1362و 
به مساحت 19.57 متر مربع کنسول به شارع عام به دلیل خطا در مساحت یابی سال وقوع 
1362 و به  مساحت 4.54 متر مربع راه پله مسکونی به دلیل خطا در مساحت یابی سال 

وقوع  1362 )
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 7.68 متر مربع به صورت یکدست ساز سال وقوع  -4

1362
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مغازه شماره 1 فاقد فعالیت شغلی و فاقد تابلو است . مغازه شماره 2 داراي تابلو به ارتفاع 
. 1.20 متر و عرض 6.50 متر بوده و فعالیت شغلی آبمیوه فروشی است

. به استناد طرح تفصیلی و نظریه واحد محترم خط پروژه عقب نشینی ندارد
 صندوق پست نصب نگردیده است

-------------------------------------
. طی بازدید مجدد به عمل آمده صندوق پست نصب گردید
----------------------------------------

نظر به اینکه در پروانه صادره پارکینگ لحاظ گردیده بود و تغیرات زیر بنایی در پارکینگ 
.  صورت نگرفته لذا پارکینگ شماره 1 به همین ابعاد مورد تایید قرار گرفته است

. درخواست پروانه و پایانکار همزمان را دارند

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
(تبدیل بالکن به یک باب مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 
مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 
شماره 252088 مورخ 96/12/23 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

1,600,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 320000000(سیصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد 

جریمه 23.47  0
 

1200000  , 1390 افزایش تعداد واحد 1397/02/04 2/97/11660 تجدید 
نظر

چهارراه -
میکائیل-حا
فظ-جنب 
داروخانه 
زین 
العابدین
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت سه دانگ مشاع 
از شش دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه (طبق سند تک برگ ارائه داده شده از طرف 

متقاضی)
مغازه به مساحت 39/05 متر مربع در طبقه همکف و به مساحت 23/47 متر مربع در طبقه 
فوقانی میباشد که از بابت مغازه  بالکن داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 27302/ش 
مورخ 1361/11/21 بوده که در صورت مجلس تفکیکی شهرداري طی شماره 28351 مورخ 

.1361/10/00 با ارسال نقشه تفکیکی موافقت حاصل نموده است
مساحت اعالم شده در سند مالیکت 62/52 متر مربع مجموع مساحت مغازه 39/05 متر 

 .مربع و بالکن 23/47 متر مربع  میباشد
در بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک در تعمیرات کلی بدون اخذ مجوز از شهرداري 
پله انتهاي مغازه را که راه به بالکن داشته را تخریب نموده و پله جدیدي در قسمت ورودي 
مغازه احداث نموده وبالکن را از مغازه جدا نموده و به عنوان یک واحد تجاري مجزا استفاده 
 می نماید. و داراي تخلف یک باب تجاري به دو باب تجاري میباشد.(سال وقوع تخلف 1390)
از مغازه در طبقه همکف به عنوان کاالي پزشکی مورد ااستفاده قرار گرفته و داراي 2 تابلوي 
به طول  led تبلیغاتی اولی به طول تقریبی 3 متر و ارتفاع تقریبی 1 متر وو یک تابلو بصورت

تقریبی 1/5 متر و ارتفاع تقریبی 0/5 متر میباشد
از بالکن در طبقه فوقاتی به عنوان فتوکپی مورد استفاده قرار میگیرد و داراي تابلوي 

.تبلیغاتی به طول تقریبی 0/6 متر و ارتفاع تقریبی 0/4 متر میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****
کل مغازه و بالکن داخل عمق تجاري قرار دارد

.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد
 .گزارش فوق در تاریخ 1397/05/17 بروز شده و مورد تایید میباشد

به استناد طرح تفضیلی فاقد عقب نشینی میباشد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور 
 .مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم طاهره ابازري موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 106.37 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 662685100(ششصد و  شصت و  دو میلیون و 

 ششصد و  هشتاد و  پنج هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 106.37  1.75
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/11 2/97/11661 بدوي -
خمیران-ضی
ابري-خونگ
رم

2-2-10041-96-1-0-0 47
2

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 18.73 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ33,339,400(سی و  سه میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار و  چهارصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 18.73  0.5
 

3560000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 209 مورخ 1394/12/27 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 653/97 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 89/35 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/99متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 17/98متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 17/98متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 17/98متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 34/42 متر مربع-5
  کاهش بنا درزیرشیروانی به مساحت 6-1/23

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در  -7
 همکف و طبقات اول تا چهارم به مساحت 17/02 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی  به مساحت 18/73متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/18 2/97/11662 تجدید 
نظر

سبزه 
میدان-نب
ش 

ضیاءالعلما

2-2-20088-26-1-0-0 47
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 116,222,400(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  بیست و  

دو هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 34.59  1
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 
هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و ضمن نقض راي بدوي در این خصوص،به رد 

آن اظهار نظر می گردد.

سایر 121.47 3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 3,225,600(سه میلیون و  دویست و  بیست و  پنج هزار و  

ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 1.92  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 699,720,000(ششصد و  نود و  نه میلیون و  هفتصد و  بیست 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 119  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 586,320,000(پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  

بیست هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 87.25  2
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 62 مورخ 1393/04/23 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 609/3 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 236/04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 28/55 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28/55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28/55 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28/55 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 121/84 مترمربع -5
کاهش بنا با توجه به حذف زیر شیروانی به مساحت 41/30 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه واحد مسکونی به  -7
مساحت 121/47 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی در طبقه  -8
همکف به مساحت 4/80 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -9
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت 2 متري در حد شرقی (در بخش شمال شرقی،  -10
عرض حیاط خلوت به 1/77 متر و در کمترین مقدار در حد جنوب شرقی به 1/61 متر تقلیل 

یافته است)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -11
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 1/92 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (واحد طبقات 3 و 4 باالي 180 مترمربع) -12

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
بابت اضافه بنا به مساحت 236/04 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 4/80 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت 
افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 121/47 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 
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1/92 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 
صورتجلسه شماره 2/96/11498 مورخ 1396/11/18 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/97/11662 مورخ 1397/02/18 می باشد
لذا درخصوص عدم رعایت حداقل عرض 2 متر حیاط خلوت در زمان ارسال به کمیسیون 
ماده صد با همین وضعیت ارسال گردیده لیکن در گزارش ارسالی اعالم نگردیده است. قابل 
.ذکر است در محدوده مزبور داراي تراس و همچنین بازشو به صورت پنجره می باشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
********************************

با توجه به پرسش مطروحه، جهت کد نوسازي مزبور گزارشی مبنی بر شکایت پالك مجاور 
 رویت نگردید (نیاز به تایید واحد تخلفات ساختمانی)

همچنین پالك حد شرقی به صورت یک دستگاه آپارتمان بوده که در قسمت منتهی به 
ساختمان مورد استعالم، به صورت نماي جانبی حلب بوده و فاقد حیاط و یا هرگونه بازشو می 

.باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  292,194,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  نود و  چهار هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.57  1.25
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 2/97/11663 تجدید 
نظر

امام -
خمینی-ك 
-پارسا

2-1-10138-22-1-0-0 47
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 167 مورخ 1394/12/27در 5 طبقه 
روي زیرزمین و پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی  به مساحت 2018/19 متر مربع صادر 
گردیده و همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 261510 مورخ 1395/07/27 به 
.مساحت کلی 1824.59 مترمربع در مرحله ستون گذاري همکف می باشد

حالیه در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 59.12 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 193.60 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.12 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.12 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.12 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 20.72 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 17.92 مترمربع -6

کاهش بنا در زیرشیروانی از بابت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 74.88  -7
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 10.45 مترمربع

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5 درصد زیربناي پروانه ساختمانی کمتر می باشد  -9
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 60 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد

//.حالیه و طی درخواست پیوست تقاضاي حفاري انشعاب آب به طول 4 متر آسفالت را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدنقی رونقیان و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقه اول جمعاً بمساحت 
10.68 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 33108000(سی و  سه 

میلیون و  یکصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 10.68  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 2/97/11669 بدوي -17 
شهریور--
شبان

2-2-20124-43-1-0-0 47
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در خصوص عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو برابر ضوابط شهرسازي اقدام گردد. سایر  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 5.46 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ8463000(هشت میلیون و  چهارصد و  شصت و  سه هزار )  ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 5.46  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 31 مورخه 1396/02/20به صورت 1 
طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 173/21 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 10/68مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1396)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 4/71 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4/71 مترمربع -2
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 1/26 مترمربع -3

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -4
.است

.عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو که از ابعاد 3*4 به 2/86*3/70 تقلیل یافته است -5
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -6
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 5/46 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به عرض کم ورودي امکان تامین پارکینگ میسر نبوده که در زمان صدور پروانه  -7

.یک باب عوارض کسري پارکینگ پرداخت گردیده است
از بابت تخلفات مذکور شامل اضافه بنا به مساحت 10/68 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به 
مساحت 5/46 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11669 مورخ 

.1397/02/11 می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 53/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 56/70 درصد می باشد.(به میزان 3/10 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
******************************

با توجه به بازدید مجدد به عمل آمده تمامی شیشه هاي پنجره رو به پاسیو به طور کامل، به 
.صورت مشجر اجرا گردیده است

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
******************************
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داراي تعهدنامه شماره 23534 مورخه 1397/05/04 دفترخانه شماره 195 رشت مبنی بر این 
که به جهت عدم رعایت عرض حیاط خلوت مالک متعهد می گردد که در صورت اعتراض و 
اشرافیت نسبت به پالك هاي همجوار پاسخگو خواهد شد و شهرداري در این خصوص هیچ 

.گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت اوقاف مستاجر: بهزاد جلیلی 
قصبه مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي تجاري در همکف به مساحت 0.93 
مترمربع ، اضافه بناي تجاري در طبقه اول به مساحت 9.79 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 4 برابرارزش معامالتی نسبت بمبلغ 152652800(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون 

و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 10.72  4
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/15 2/97/11673 بدوي پیرسرا-نب
ش کوچه 
بهزادي

2-2-10002-306-1-0-0 47
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 57 مورخه 1396/03/11 به صورت یک 
طبقه روي مغازه در دو واحد تجاري به مساحت کلی 111/42 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 10/72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بناي تجاري در همکف به مساحت 0/93 مترمربع -1

اضافه بناي تجاري در طبقه اول به مساحت 9/79 مترمربع -2
.تعداد واحدهاي تجاري از دو باب به یک باب کاهش یافته است -3

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -4
.است

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در زمان صدور پروانه عوارض آن وصول  -5
.گردیده است

.سرویس بهداشتی تاکنون اجرا نگردیده است که رعایت آن در زمان پایانکار الزامیست -6
مشمول تبصره 7 نمی گردد.(با توجه به رعایت تراکم در زمان صدور پروانه)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمداسماعیل متقی و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 30/1 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

25585000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 30.1  1
 

850000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 2/97/11674 بدوي صیقالن- -
ك 
--عاقلی

2-1-10114-8-1-0-0 47
7

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک باب خانه فاقد مساحت برابر سند مالکیت که 
بنا به اظهار متقاضی اعیان آن در سال 1388 بر اثر آتش سوزي کامالً سوخته و تخریب شده 
است  ( از بابت 85 متر مربع داراي سوابق بالمانع به  شماره 3/33/2215 مورخ 1386/4/18
مندرج در گزارش کارشناسی سیستم سرا بوده لیکن سوابقی در پرونده فنی ندارد )

حالیه در وضع موجود داراي اعیان مسکونی به مساحت 87.69 متر مربع که با تعمیرات کلی 
احیا گردیده و نسبت به بالمانع صادره به مساحت 2.69 متر مربع افزایش داشته  و انباري به 

مساحت 27.41 متر مربع که احداث گردیده است . سال وقوع 1388
بر اساس خط پروژه شماره 415 به مساحت تقریبی 34.50 متر مربع ( به مساحت تقریبی 
. 27.93 متر مربع از اعیان و به مساحت تقریبی 6.57 عرصه ) در مسیر تعریض قرار دارد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بنا و احداث 
آسانسور و تراس روباز خارج از مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
116,312,400(یکصد و  شانزده میلیون و  سیصد و  دوازده هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.21  1
 

3360000  , 1387
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/11676 بدوي الکانی-عطا
آفرین--بن 
سوم

2-2-10020-197-1-0-0 47
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 252 مورخ 1385/12/22  و پایانکار صادره به 
شماره 48910 مورخه 1388/11/29به صورت 3  طبقه روي پیلوت به انضمام تراس روباز  در 

.2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 537.24 مترمربع صادر گردیده است
حالیه مالک اقدام به توسعه بنا و احداث آسانسور هیدرولیکی و راهرو متصل به آن اقدام 
نموده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

: 23.12 مترمربع به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.61 مترمربع.  ( از این مقدار به مساحت 3.28 متر  -1
مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.20 متر مربع تاسیسات آسانسور و به مساحت 2.13 
متر مربع توسعه پیلوت به صورت سایه کنسول که اضافه بنا محسوب نمیگردد )  سال وقوع 

1397
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.17 مترمربع  .  ( از این مقدار به مساحت 3.11 متر  -2

مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.06 متر مربع به صورت راهرو ) سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.17 مترمربع  . ( از این مقدار به مساحت 3.11 متر  -3

مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.06 متر مربع به صورت راهرو ) سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.17 مترمربع  . ( از این مقدار به مساحت 3.11 متر  -4

مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.06 متر مربع به صورت راهرو ) سال وقوع 1397
. داراي کاهش بنا به مساحت کلی 1.22 متر مربع نسبت به پایانکار صادره است
. الزم به ذکر است آسانسور مذکور در حیاط خلوت احداث گردیده است

کسري پارکینگ ندارد ( پارکینگ شماره یک بر اساس ابعاد کروکی ثبتی طراحی گردیده 
است )

در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر و عقب نشینی 
. مطابق ضوابط روز الزامی است

----------------------------------
طی بررسی به عمل آمده در سال هاي ماضی به مساحت 64 متر مربع  تراس روباز به صورت 
یک دوم ( 32 متر مربع ) محاسبه گردیده که داراي صورت جلسه کمیسیون بدوي مورخه 
1388/08/10 بوده و لذا از این بابت تخلفی ندارند .لذا داراي مابه التفاوت نسبت به راي به 

. مساحت 3.22 متر مربع است

47
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم 

میگردد  .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/25 2/97/11677 بدوي خیابان 
ضیابري 2
-ساختمان 
غزل

2-2-10162-38-1-0-0 47
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت تبدیل انباري مسکونی زیر راه پله به تجاري به مساحت 4 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی  بمبلغ  49600000(چهل و  نه میلیون و  

ششصد هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 4  4
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/442/111334-96/9/12 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی ناحیه 2 و طی بازدید بعمل آمده از مکان فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري بر 
روي پالك فوق پروانه ساختمانی تجاري بشماره 18-88/2/3  بصورت یک طبقه در دو واحد 
تجاري  و نیم طبقه بالکن  بمساحت کلی 55/13 متر مربع صادر گردید و همچنین از بابت 
اضافه بنا بصورت راه پله مسکونی بسطح 3/13 متر مربع و تبدیل 6/64 متر مربع  از تجاري 
به مسکونی  ( راه پله) و اضافه بنا بصورت احداث دو طبقه مسکونی  روي مغازه موجود  
بمساحت 150/06 متر مربع  و انباري  زیر پله بسطح 3/65 متر مربع داراي آراي تجدید نظر 
بشماره 15329-91/11/30 و از بابت دو واحد کسري پارکینگ مسکونی  داراي آراي 
تجدیدنظر بشماره 2/97/707-92/4/15 و سوابق پرداختی بوده و همچنین وضع موجود  
ساختمان  صدرالذکر بصورت دو طبقه شامل طبقه اول یکواحد مسکونی و طبقه دوم یکواحد 
مسکونی جمعا دو واحد مسکونی  روي دوباب مغازه بمساحت کلی 205/75 متر مربع پایانکار 

 بشماره 115722-93/6/8 دریافت نمود
حالیه مالک بر خالف مجوز انباري زیر راه پله را با نصب درب کنترلی در حد جنوب به سمت 
: بلوار فاز دوم ضیابري  بصورت تجاري  اقدام نموده است  موارد تخلف به شرح زیر است

 تبدیل انباري مسکونی  زیر راه پله به تجاري بسطح تقریبی 4 متر مربع -1
 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2

. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

47
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حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 
شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 

کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

100  0
 

2100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/04/12 2/97/11679 بدوي تختی 
-کوچه 
 پارسی

2-1-10114-60-1-0-0 48
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص بناي تجاري ، کسري 
پارکینگ منتفی اعالم میگردد .

سایر 50  0
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/12 2/97/11679 بدوي تختی 
-کوچه 
 پارسی

2-1-10114-60-1-0-0 48
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/955-96/11/18 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک بر روي پالك فوق بصورت یکباب خانه قدیمی برابر سوابق موجود در شهرداري  
داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 621 بصورت ششدانگ  یکباب خانه  (سند مالکیت  فاقد 
مساحت و طول اربعه )  و سوابق درآمدي  بشماره 795 بوده ( در اینخصوص نیاز به ارائه 
مدارك از سوي مالک بوده)  تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها بصورت  تقریبی بوده پس 
از ارائه سند مالکیت و کروکی نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود  وضعیت موجود ملک   
عرصه تقر یبی بسطح 130 متر مربع  داراي اعیان بسطح تقریبی  100 متر مربع حالیه مالک  
بدون مجوز تعمیرات نموده و بصورت  تجاري  با فعالیت شغلی رستوران سنتی و کبابی  مورد 

استفاده قرار داده
که از این بابت داراي  عوارض بهره برداري موقت و فیش پرداختی  بشماره  

11776-96/11/21 و پرداخت عوارض اصناف نیز میباشد. ( سوابق منضمه میباشد)
: موارد تخلف به شرح زیر است

تبدیل مسکونی به تجاري بسطح تقریبی 100 متر مربع با فعالیت شغلی رستوران سنتی و  -1
کبابی

 به جهت تبدیل داراي 2باب کسري پارکینگ -2
. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

.در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد

الزم بذکر است : گزارش بصورت تقریبی خارج از ملک بصورت حدودي برداشت شده  و 
تمتمی ابعاد موجود در جدول کاربریها بصورت تقریبی بوده پس از ارائه کروکی نقشه برداري 

.و سند مالکیت قابل بر رسی خواهد بود

48
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدحسن شهدکار موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 33.76 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 198508800(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  

پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 33.76  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 2/97/11682 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه قربانی

2-3-10254-45-1-0-0 481

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 9.92 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ16,665,600(شانزده میلیون و  ششصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد)  ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 9.92  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 201 مورخ 1394/12/27 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 578متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري ب وده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 29/1 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/15 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 9/7متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 9/7متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 9/7متر مربع-4

کاهش بنا  زیرشیروانی به مساحت 5/62 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6

 طبقات همکف تا سوم به مساحت 4/44متر مربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 9/92متر مربع به  عنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سالوقوع تخلف 1396

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت  -9
 0/22 متر مربع

*********************************************************
*********************************************************

********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

*********************************************************
**************

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11682 مورخ 
 .1397/02/11 بوده که بپیوست میباشد

481
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مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص  بالکن تجاري ، با ضریب 3.25برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ  94705000(نود و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنج هزار )ریال جریمه 

در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 9.4  3.25
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/08 2/97/11683 تجدید 
نظر

چهارراه 
میکاییل-ج
نب 

آزمایشگاه 
رازي-ساخت
مان میالد

2-1-10138-12-1-4-0 48
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی برابرسند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 20.90 
مترمربع  که 5.25 آن بصورت بالکن می باشد(مغازه به مساحت 15.65 و بالکن به مساحت 

.5.25 مترمربع)  مطابق سند مالکیت میباشد
از بابت مغازه به مساحت 15.65 و بالکن به مساحت 5.25 مترمربع داراي بالمانع مندرج در 
جدول سوابق بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت 

بالکن به مساحت 9.40 مترمربع می باشد.(سال تخلف 1395)
.با استناد به طرح تفصیلی عقب نشینی ندارد

.داراي فعالیت شغلی گل فروشی و تابلوي تبلیغاتی به ابعاد استاندارد می باشد
الزم به ذکر است مغازه فوق فاقد راه پله بوده و راه دسترسی به بالکن صرفا از طریق باالبر 

.می باشد
حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 به شماره 2/96/11291 مورخ 1396/10/30 در 
خصوص غیابی و تخمینی بودن گزارش قبلی ارسالی به کمیسیون گزارش فوق در مورخ 

.1396/12/12  به روز و ارسال شده است
// .درخواست مجوز نصب تابلوي فوق الذکر را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم آذر قربانزاده و شرکاء  محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 21/53 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 90426000(نود 

میلیون و  چهارصد و  بیست و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 21.53  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 2/97/11686 بدوي سعدي-کوچ
ه فرقان 
بین-کوچه 
شهید اسالم 
پرست

2-1-10018-22-1-0-0 48
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 115 مورخه 1396/06/23 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 448/22 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و عدم اجراي سربندي می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 21/53 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 4/86 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4/86 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4/86 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4/86 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/09 مترمربع (با توجه به عدم سربندي درخصوص  -5
تخلفات احتمالی تبدیالت غیرمجاز در انباري زیرشیروانی و راهرو زیرشیروانی متعاقبا قابل 

بررسی و اظهارنظر می باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -6

.در زمان صدور پروانه فاقد آسانسور بوده که حالیه آسانسور اجرا گردیده است -7
.با توجه به تخلف کمتر از 5% زیربناي کل ساختمان مشمول تبصره 7 نمی گردد -8

.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد -9
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 62/40 درصد می باشد.(به میزان 2/90 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست استعالم بانک دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تخلف 
مورد نظر بااعمال  ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 8,500,000(هشت میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق شهرداري 
راي صادر میگردد

جریمه 20  0.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 2/97/11688 تجدید 
نظر

تختی باقر -
آباد-کوچه 
داریوش 
- مرادي

2-1-10037-16-1-0-0 48
4

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت مشاع مشترك ششدانگ اعیان یکبابخانه 
و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد. (همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت و 
متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد مندرج در سیستم بصورت تقریبی می 

.باشد)
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی و بالمانع شماره 
3/33/18558  مورخه 1380/09/15 و از بابت دیوار گذاري بطول 25 متر داراي مجوز 
تعمیرات شماره 3/33/20130 مورخه 1380/09/17بوده  و پس از آن بصورت خالف اقدام به 
احداث انباري در حد شمال شرقی حیاط به مساحت 20 مترمربع با مصالح بلوکی نموده 

 .است.(سال وقوع تخلف 1390)
همچنین متقاضی مانع هایی (بصورت دو بلوك چسبیده به هم) با فاصله هاي تقریبی 1.5 متر 
در کوچه (مشرف به دیوار خارجی) به منظور جلوگیري از پارك حاشیه اي احداث نموده 

.است
.ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بصورت تقریبی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2308 در وضع موجود فاقد عقب نشینی بوده ولی در خصوص 
اظهار نظر در خصوص عقب نشینی از حدود سند مالکیت، با توجه به عدم داراي بودن 

مساحت و متراژ حدود ابعاد سند، نیاز به تعرفه ثبتی می باشد
حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري آب و فاضالب بطول 5 متر آسفالت (به قدمت 

.زیر 4 سال) و عرض 0.4 متر دارد
**********

احتراما جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد، نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
.متقاضی بوده و پرونده فیزیکی نیز در واحد تخلفات می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ه استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,039,466,400(یک میلیارد و  
سی و  نه میلیون و  چهارصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 176.78  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 2/97/11690 بدوي سردار 
جنگل - 
خیابان 
شهید 
شعاعی 
کوچه 
کمایی - بن 
بست دوم

2-2-10208-101-1-0-0 48
5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
222,633,600(دویست و  بیست و  دو میلیون و  ششصد و  سی و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 132.52  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 187 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 1019/01 مترمربع صادر گردیده است. 
همچنین داراي تمدید پروانه به شماره ارجاع 285006 سال 1395 و همچنین موافقت با 
تغییر جانمایی به شماره ارجاع 299814 سال 1396 می باشد. حالیه ساختمان در مرحله 

.نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 176/28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 21/92 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36/20 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36/20 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36/20 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/76 مترمربع (از مساحت مذکور به میزان 9/56  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 0/32 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی به انباري  -7

زیرشیروانی به مساحت 0/5 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می  -8

.باشد
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 132/52 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز  -10

داشته که یک باب تامین گردیده است)
بابت اضافه بنا به مساحت 176/78 مترمربع و تخطی از تبصره 7 داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/97/11690 مورخ 1397/03/08 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/97/11897 مورخ 1397/04/12 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت یک باب کسري پارکینگ با سال وقوع 1396 می 

48
5
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باشد.(جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز داشته که یک باب تامین گردیده 
است)

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمد ملک نیا و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 28/94 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
121548000(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 28.94  1.25
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/02/22 2/97/11691 بدوي تختی-کوچ
 ه خسراقی

2-1-10118-15-1-0-0 48
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 68 مورخه 1395/10/16 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 775/93 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 22/82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1396)
کاهش بنا در همکف به مساحت 1/74 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1/75 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1/75 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22/82 مترمربع (به علت عدم رعایت دو متر عقب  -4
سازي)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 2/59 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 1/93 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -7

 به مساحت 4/19 مترمربع
کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 واحد به 5 واحد مسکونی -8

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما جانبی اجرا شده  -9
.است

.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد
مشمول تبصره 7 نمی گردد. (با توجه به تخلف زیر %5 )

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60/4 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 59/80 درصد می باشد.(به میزان 0/6 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک درخصوص اضافه بناي 
مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در 

طبقات مجموعا بمساحت 3.72 مترمربع  به استناد تبصره 2 و با لحاظ موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 
20,181,000(بیست میلیون و  یکصد و  هشتاد و  یک هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 3.72  1.75
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 2/97/11694 بدوي -
شریعتی-کو
چه 

گلبندي-ج
واهري

2-3-10200-117-1-0-0 48
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3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 65 مورخه 1392/05/29 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله  آخر در 1واحد مسکونی و به مساحت کلی 187.91 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:107.13 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 27.25 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.65 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.72  -3
.مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به طرف کوچه 8 متري حد غرب می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.88 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.72 -4
.مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به طرف کوچه 8 متري حد غرب می باشد

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 10.06 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -6

.در طبقات مجموعا به مساحت 3.72 مترمربع
حداقل عرض حیاط خلوت (2 متر) در ضلع شرقی رعایت نگردیده و عرض موجود در  -7
تمامی قسمت هاي ساختمان به صفر تقلیل یافته ولی در قسمت نورگیر (پاسیو)، فاصله در 
حد شمالی آن به 0.7 متر و در قسمت جنوبی آن به 0.85 متر تقلیل یافته که در این قسمت 
پنجره نیز موجود است ولی با احداث ایرانت در منتهی الیه حد شرقی نورگیر، اشرافیت 

.مسدود گردیده است
در این خصوص می توان به عبارت دیگر اعالم نمود رعایت ابعاد استاندارد نور گیر نیز نمی 

.گردد
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 1 واحد به  3 واحد.(با توجه به این پالك فوق یک بار  -8

.در کمیسیون ماده صد طرح گردیده این آیتم بصورت زیربنایی اعالم نمی گردد)
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -11
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
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دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 7.36 مترمربع، به عنوان تخلف 
ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 110.22 مترمربع (27.25 مترمربع در همکف، 26.35 
مترمربع در طبقه اول، 28.31 مترمربع در هر یک از طبقات دوم و سوم (از متراژ تخلف 

طبقات ذوم و سوم هر کدام به مساحت 1.70 بصورت کنسول غیر مجاز به شارع عام است)) و 
تخطی از سقف ترام اعطایی (تبصره کلی شماره 7) به مساحت 7.36 مترمربع داراي راي 
بدوي شماره 2/93/7967 مورخه 1393/09/08 و تجدید نظر شماره 2/93/8212 مورخه 
1393/10/09 و شماره 5988 مورخه 1394/12/17 کمیسیون محترم ماده صد بوده و حالیه 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.66 مترمربع.(به نسبت راي)(سال وقوع تخلف راي  -1

(1392.
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.43 مترمربع.(به نسبت راي)(سال وقوع تخلف راي  -2

(1392.
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 10.06 مترمربع.(به نسبت پروانه) -3

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -4
.در طبقات مجموعا به مساحت 3.72 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1392)

حداقل عرض حیاط خلوت (2 متر) در ضلع شرقی رعایت نگردیده و عرض موجود در  -5
تمامی قسمت هاي ساختمان به صفر تقلیل یافته ولی در قسمت نورگیر (پاسیو)، فاصله در 
حد شمالی آن به 0.7 متر و در قسمت جنوبی آن به 0.85 متر تقلیل یافته که در این قسمت 
پنجره نیز موجود است ولی با احداث ایرانت در منتهی الیه حد شرقی نورگیر، اشرافیت 

.مسدود گردیده است
در این خصوص می توان به عبارت دیگر اعالم نمود رعایت ابعاد استاندارد نور گیر نیز نمی 

.گردد.(سال وقوع تخلف 1392)
داراي دو پرونده جاري با شماره 151566 (با عنوان گواهی عدم خالف) و شماره 299554 (با 
عنوان مجوز حفاري آب و فاضالب) بوده که با توجه به تغییرات صورت گرفته نیاز به اصالح 

.گزارش کارشناسی این درخواست ها می باشد
حالیه متقاضی نامه اي از کالنتري ارائه نموده که طی آن با توجه به اینکه طبقه اول بصورت 
آموزشگاه رایانه در حال استفاده است خواستار اعالم نظر شهرداري شده، که در این راستا 
اعالم می گردد طی بازدید بعمل آمده طبقه اول بصورت آموزشگاه رایانه مورد استفاده بوده 
و داراي تابلو ایستاده (بر روي زمین) به ابعاد تقریبی 1.25*2.5 متر و به مساحت کلی 3.12 
مترمربع نیز می باشد لذا از این بابت و طی مذاکر با معاونت محترم، عالوه بر گزارش تخلف 
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:فوق، تخلفات زیر نیز اعالم می گردد
تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به مساحت 55.39 مترمربع (مفید) به تجاري (آموزشگاه  -1

.رایانه).(سال وقوع تخلف 1396)
.یک باب کسري پارکینگ تجاري.(سال وقوع تخلف 1396) -2

 .ضمنا نقشه هاي وضع موجود در درخواست عدم خالف، فوق الذکر می باشد
**********

حالیه داراي راي بدوي شماره 2/97/11694 مورخه 1397/05/30 و راي تجدید نظر شماره 
2/97/12278 مورخه 1397/06/24 کمیسین ماه صد بوده که طی آن در خصوص عدم رعایت 
فاصله 2 متر در حیاط خلوت راي به تکلیف قانونی برابر ضوابط و مقررات، در خصوص تبدیل 
مسکونی به تجاري راي به اعاده به وضع سابق (در نتیجه منتفی بودن کسري پارکینگ) و در 

.نهایت در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید راي مبنی بر جریمه می باشد
همچنین اعالم می گردد طی بازدید مجدد بعمل آمده طبقه اول از تجاري به مسکونی تبدیل 

.گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه،  
احداث بالکن در بناي تجاري بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به 
وصف محکومیت نامبرده نسبت به همین اعیان تجاري ، لذا به استنادتبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها و به لحاظ عدم ضرورت قلع بناو نظربه موقعیت ملک، بااعمال 
ضریب3.5برابرارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ26398750(بیست و  شش 
میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)ریال صادرمیگردد. 

جریمه 12.08  3.5
 

175000  , 1375
 , 1390

افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/05/27 2/97/11698 بدوي بیستون-نب
ش کوچه 
جالیی

2-2-10001-82-1-1-0 48
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/442/111451-96/10/17 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی  طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب مغازه برابر مدارك ارائه شده 
از سوي سرقفلدار  داراي سند اجاره  مستقل  بشماره 112096-75/5/18 از دفترخانه شماره 
46 رشت  بصورت ششدانگ یکباب دکان پالك شماره 1961/4بسطح 17/85متر مربع  در 
طبقه همکف قطعه اول تفکیکی  داراي بالمانع شماره2/22/8429-75/5/8 از شهرداري 

میباشد
وضعیت موجود مغازه فوق  بصورت  غذا خوري  داراي تابلوي تبلیغاتی  به ابعاد ( ارتفاع1/10 
متر در طول  طول دهنه مغازه 3/50 ) با نام تجاري واویشکایی بیستون داراي فعالیت شغلی  
بوده   و همچنین مغازه فوق داراي   بالکن خارج از حد 1/3 میباشد که از بابت آن سوابق 

 بالمانع  از سوي سرقفلدار و شهرداري رویت نشد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس مقداد رستگار  
قصاب محله  داراي پروانه اشتغال  بشماره 00062-610-11  مساحت مغازه   بسطح 16/34 
متر مربع و نیم طبقه بالکن  بسطح 12/08 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده  با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده و بالمانع صادره از سوي شهرداري داراي مغایرت به شرح زیر میباشد

کاهش در مغازه بسطح 1/51 متر مربع نسبت به بالمانع -1 
احداث بالکن بسطح 12.08متر مربع ( از این مقدار 5/5 متر مربع در حد 1/3 برابر  -2

استشهادیه  محلی وگواهی همسایگان قدیمی همجوار  با قدمت قبل از بالمانع  سال محاسبه 
.تخلف 1375 و مابقی بالکن بسطح 6/58 سال محاسبه تخلف1390 ) میباشد

 .استناد خط پروژه شماره 2317 فاقد عقب نشینی می باشد  

48
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 
شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 

کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

194  0
 

3100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/05/27 2/97/11702 بدوي الکانی-اول 
بلوار 
رودباري 
-کوچه 
عظیمی- 
ساختمان 
نیما

2-2-10061-1-1-0-0 48
9

ضمنا با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص بناي تجاري ، کسري 
پارکینگ منتفی اعالم میگرد .

سایر 75  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي پالك فوق 
برابر سوابق موجود در شهرداري بصورت یکدستگاه آپارتمان در 5 طبقه روي 3 باب مغازه و 
بالکن بمساحت کلی 102/77 متر مربع  داراي پروانه ساختمانی  بشماره   39-81/2/7   و 

 پایانکار بشماره 28606-84/12/8 میباشد
حالیه بدون مجوز در طبقه دوم از مسکونی بصورت آموزشگاه علمی آزاد پسرانه حکیم  
مورد استفاده قرار میگیرد با توجه به عدم همکاري در خصوص ارائه مدارك و عدم ورود به 

: داخل ملک موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل مسکونی بسطح 194متر مربع در طبقه دوم بصورت آموزشگاه  علمی آزاد پسرانه   -1

 حکیم
 به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ -2

.سال محاسبه 1396 میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، 
براي احداث انباري در حیاط، به مبلغ  1,821,488(یک میلیون و  هشتصد و  بیست و  

یک هزار و  چهارصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 3.5  1
 

520425  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 2/97/11707 بدوي -
تختی-تخت
ي-سهند

2-1-10122-13-1-2-0 490
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه اول  به انضمام پارکینگ که داراي بالمانع تفکیک شماره 3/33/13020 مورخه 

1375/07/14 مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره 3529 مورخه 1375/07/18 بوده و 
پس از آن داراي خالف بصورت احداث 2 باب انباري در منتهی الیه حد شرقی حیاط مشاعی 
.به مساحت کلی 3.5 مترمربع با مصالح بلوکی نموده است.(سال وقوع تخلف 1386)
به استناد خط پروژه شماره 1492 به مساحت تقریبی 1.75 مترمربع از اعیان داراي عقب 

.نشینی می باشد
**********

(الزم به توضیح است صرفا جهت محاسبه عوارض درآمدي، جدول کاربري ها بصورت کلی 
.(کل ملک) ورود داده شده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

490

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 123,750,000
(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/04 2/97/11711 تجدید 
نظر

چله 
خانه-دکتر
--حشمت

2-2-20106-129-1-4-0 491

درخصوص اعتراض نامبرده نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که متضمن تعیین 
ارزش سرقفل بابت توسعه بناي تجاري به متراژ 2.5 مترمربع می باشد، نظر به اینکه 
تعیین ارزش سرقفل منطبق بر موازین قانونی نبوده و اقتضا داشته که بابت توسعه 
تجاري ، اعمال ضریب مورد لحاظ قرار می گیرد که در ما نحن فیه این امر مراعات 

نشده لذا بابت تخلف مذکور، این کمیسیون ضمن نقض این بخش از دادنامه مستندا به 
تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري ها با پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی، مبلغ  ریال  به مبلغ 24750000(بیست و  چهار میلیون و  هفتصد و  

پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.5  3
 

3300000  , 1393 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 
مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره 97-47 مورخ 97/1/22 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1,370,000,000
 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی 
ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 247000000(دویست و  چهل و  هفت میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد 

جریمه 19.62  0
 

3300000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/04 2/97/11711 تجدید 
نظر

چله 
خانه-دکتر
--حشمت

2-2-20106-129-1-4-0 491
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در همکف به مساحت 
.107/50 مترمربع قطعه سوم تفکیکی برابر سندمالکیت می باشد

داراي پروانه به شماره 449 مورخ 1350/05/03 و  پایانکار ساختمانی به شماره 1170 مورخ 
.1363/04/24 مندرج در صورت مجلس تفکیکی به شماره 1175 مورخ 1363/05/04می باشد
وضع موجود طی بازدید بعمل آمده وبا استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده (مربوط به 
یک باب مغازه حد شمالی )و نقشه هاي تفکیکی منضم به صورتمجلس تفکیکی فوق الذکر 

:داراي تخلفات به شرح ذیل می باشد
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت تقریبی 40 مترمربع در طبقه همکف (سال تخلف  -1

(1393
احداث مغازه در حیاط با مصالح فلزي به مساحت تقریبی 19.62 مترمربع در طبقه همکف  -2

(سال تخلف 1394)
.داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -3

از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 37/5 مترمربع و یکباب کسري پارکینگ 
تجاري و یکباب کسري پارکینگ مسکونی داراي راي (جریمه) بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/94/8728 مورخ 1394/07/07 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت تقریبی 2.50 مترمربع در طبقه همکف (سال تخلف   -1

(1393
احداث مغازه در حیاط با مصالح فلزي به مساحت تقریبی 19.62 مترمربع در طبقه همکف  -2

(سال تخلف 1394)
داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال تخلف 1394) -3

کاهش یک باب کسري پارکینگ مسکونی(نسبت به راي) -4

:توضیحاً مغازه ها به ترتیب از شمال به جنوب به شرح ذیل می باشد
مغازه شماره (1) داراي فعالیت شغلی کله پزي و تابلو به ابعاد استاندارد -1

مغازه شماره (2) داراي فعالیت شغلی میوه فروشی و فاقد تابلو -2
با استناد به خط پروژه شماره 670 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 105 

مترمربع از اعیان در هر طبقه می باشد.(از این مقدار به مساحت 42.50 مترمربع مربوط به دو 
//باب مغازه خالفساز فوق الذکر می باشد.)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
بدون اخذ مجوز از شهرداري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 
مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 
شماره ش/12/1019 مورخ 97/1/18 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

4,545,000 ریال (باتوجه به سال وقوع تخلف 1370)دتعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 909000(نهصد 
و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 45.45  0
 

2100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/04 2/97/11712 تجدید 
نظر

تختی -
-انتهاي 
--بازدیدي

2-1-10125-2-1-0-0 49
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بناي مسکونی 
بدون مجوز، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، عینا تایید می گردد.

سایر 120.32  0
 

55000  , 1355 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ ، با 
اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی (باتوجه به سال تخلف 1370) حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 2500000(دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.25
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماپیرو نامه شماره ش ر-137155- 96/7/12  کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه مالک از مکان فوق  بصورت یکباب ساختمان مسکونی  قدیمی و یکباب مغازه برابر 
مدارك  اراده شده داراي خرید نامه عادي  ( نسقی) میباشد با توجه به  نقشه برداري ارائه 
شده  توسط  مهندس نقشه بردارآقاي مهندس  محمد ابو مسعود  کیابانی داراي پروانه 

اشتغال بشماره 00067-610-11 عضو سازمان  نظام مهندسی ساختمان گیالن مساحت عرصه 
104/79 متر مربع اعیان بصورت 1/5 طبقه  بمساحت کلی 120/32 متر مربع ( که از این مقدار 

: 45/45 متر مربع بصورت تجاري ) میباشد  موارد تخلف به شرح زیر است
بناي داخل تراکم آن بسطح 118/10 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 2/22 متر -1

مربع ( سال محاسبه تخلف به استناد فیش برق 1355 میباشد )
تبدیل قسمتی ازمسکونی و حیاط به تجاري  بسطح 45/45 متر مربع ( از این مقدار  -2

بسطح 1/30 بصورت سرویس بهداشتی)
 با توجه به تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -3

.سال محاسبه تخلف 1395 میباشد
با توجه به عدم وجود سند مالکیت و نامه شماره ب/9027298/ص معاونت محترم معماري و 
شهرسازي اعالم عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر 

.می باشد

49
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در خصوص اعتراض آقاي گل برار غالم پسند نسبت به راي شماره 2.96.10683 مورخ 
96.3.9 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز 
نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 264307 مورخ 96.12.26 ساختمان حداقل هاي مقاومت و ایستایی الزمه را 

دارا بوده و در وضع موجود تخریبی نمی باشند ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک دهم ارزش معامالتی به مبلغ 51307200(پنجاه 
و  یک میلیون و  سیصد و  هفت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 152.7  0.1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/04 2/97/11713 تجدید 
نظر

ولی 
عصر-کوچه 
پامچال-بن 
بست نهم

2-3-10075-170-1-0-0 49
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع ضمن نقض راي 
بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون )  ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1395 1397/02/04 کسري پارکینگ 2/97/11713 تجدید 
نظر

ولی 
عصر-کوچه 
پامچال-بن 
بست نهم

2-3-10075-170-1-0-0 49
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در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 192.94 مترمربع ضمن نقض راي 
بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,134,487,200(یک میلیارد و  یکصد و  سی و  چهار 
میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 192.94  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب ساختمان نسقی  داراي عرصه به مساحت 
101.8 متر مربع که داراي اعیان سه طبقه  به مساحت کلی 345.64 متر مربع به صورت 
خالف ساز بوده که از این مقدار به مساحت 152.7 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 

با توجه به تعداد واحد و تامین  . 192.94 متر مربع خارج تراکم بوده و سال وقوع  1395 است
با توجه به نسقی بودن زمین اظهار نظر در  . دو باب پارکینگ ، 1 باب کسري پارکینگ دارد
مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر اساس نقشه . مورد عقب نشینی مقدور نیست
درخواست پاسخ استعالم از اداره گاز مبنی بر حفاري . برداري ارائه شده توسط متقاضی است

به طول 1 متر آسفالت با قدمت باالي 4 سال و 2 متر خاکی را دارند .ج/ح
ه استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,156,310,400(یک میلیارد و  یکصد و 

 پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 172.07  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 2/97/11714 بدوي منظریه-روب
روي 

مسجدسجا
دیه-کوچه 
شهید 
نوبخت

2-3-10037-120-1-0-0 49
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول به شماره 103مورخه 1396/05/09 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت 
.کلی 828/12 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 202/60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 41/48 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 40/28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40/28 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 40/28 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 40/28 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 20/78 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 4/28 مترمربع

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما ي پشت ساختمان  -8
.اجرا شده است

مشمول تبصره 7 نمی گردد (با توجه به عدم وجود تراکم اعطایی در زمان صدور پروانه) -9
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد -10

با توجه به نقشه هاي معماري داراي کسري حدنصاب فضاي سبز به مساحت 40 مترمربع  -11
.می باشد

داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم به شماره 299003 مورخه 1396/05/09 در مرحله 
.ستونگذاري طبقه همکف می باشد

بابت اضافه بنا به مساحت 34/81 مترمربع در طبقه همکف داراي راي بدوي کمیسیون ماده 
.صد به شماره 2/96/11014 مورخه 1396/07/11 می باشد

حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد: (سال وقوع 1396)(پس از دریافت پروانه 
مرحله دوم)

 اضافه بنا در همکف به مساحت 6/67 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 40/28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40/28 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 40/28 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 40/28 مترمربع -5
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بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 4/28 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 70/90 درصد می باشد.(به میزان 14/60 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، با وصف محرز 
بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
(به دلیل حجم کم تخلف در سطح طبقات) به مبلغ  2,990,400(دو میلیون و  نهصد و  

نود هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.78  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 2/97/11715 بدوي کوي 
دباغیان- خ 
محمد نژاد

2-3-10106-13-1-0-0 49
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 258 مورخه 1391/10/20 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 453.2 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 0.42 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به 

:شرح زیر است
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.28 مترمربع -1
.  کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.28 مترمربع -2
.  کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.28 مترمربع -3
.  کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.28 مترمربع -4

.  کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.28 مترمربع -5
.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.42 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7
در طبقات مجموعاً به مساحت  1.36 مترمربع ( به مساحت 0.34 متر مربع در طبقات اول الی 

.چهارم )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -8

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5 درصد بوده مشمول تبصره کلی شماره 7 از  -10

.دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد
سال وقوع 1396

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

49
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی ، با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
210,645,000(دویست و  ده میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.3  1.5
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1397/05/28 2/97/11716 بدوي مطهري 
-صومعه 
بیجار-کوچ
ه تیر -نبش 
کوچه نشاط

2-3-10232-64-1-0-0 49
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 26مورخ 1393/02/15بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت در 4واحد مسکونی به مساحت کلی 498/86متر مربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در حد پایان عملیان سفت کاري و نازك کاري ه و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 90/40

:متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 18/08متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 18/08متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 18/08متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 18/08متر مربع-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18/08 متر مربع-5
کاهش بنا در طبقه پنچم از بابت راه پله و آسانسور به مساحت 6/71 متر مربع(نسبت به -6

پروانه)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به  -7

 مسکونی  در همکف و طبقات به مساحت 45/3 متر مربع

*********************************************************
*********************************************************

*******************************************
.کسري پارکینگ نداشته و مشمول ضوابط تبصره ماده 7 نمیگردد

از بابت 90/4 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/93/8240 مورخ 
1393/10/27 و  راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره به شماره 2/93/8302 مورخ 

 .1394/11/25میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
:حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به  -1
 مسکونی  در همکف و طبقات به مساحت 45/3 متر مربع

*********************************************************
********************

 .با توجه به بازدید در تاریخ 1396/10/20 بروز شده و مورد تایید میباشد

49
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي شهریار شهریاري محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 36/37 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 154014000(یکصد و 

 پنجاه و  چهار میلیون و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 36.67  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 2/97/11723 بدوي تختی-خیابا
ن 

خسراقی-ك
وچه 

سعیدي کیا

2-1-10119-3-1-0-0 49
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 40مورخ 1395/06/2 بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 653/33 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك  کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 26/62 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 3/96 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 5/24 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 5/24 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 5/24 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 10/9 متر مربع-5

 کاهش بنا در زیرشروانی به مساحت 15/29 متر مربع-6
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی بیش از 5 متر مربع به مساحت -7

 10/05 متر مربع
با توجه به اینکه متراژ تخلف صورت گرفته کمتر از 5 درصد بوده  مشمول تبصره ماده 7 -8

 .نمیگردد
سطح اشغال در زمان پروانه 64/74 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود 62/70 متر 

 .مربع میباشد
 .طبق پروانه صادره به مساحت 70/35 متر مربع در تعریض قرار داشته است

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
.کسري پارکینگ ندارد

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11723 مورخ 
.1397/02/22 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي  صادره خالفی مشخص نشد

 .شایان ذکر است که تعداد واحد مسکونی از 6 واحد به 4 واحد کاهش پیدا نموده است 
. مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
 .گزارش فوق در تاریخ 1398/04/09 بروز شده و مورد تایید میباشد
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.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسین حقیقی مژدهی و شرکاء 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 76/74 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
451231200(چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون و  دویست و  سی و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 76.74  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 2/97/11724 بدوي چهارراه 
میکائیل-پ
شت بانک 
مسکن-بن 
بست ششم  
انتهاي 
کوچه

2-3-10254-117-1-0-0 49
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 91 مورخ 1395/12/07 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 1 واحد مسکونی به صورت دوبلکس و به مساحت کلی 437.84 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 74.59 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.65 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.65 مترمربع -2
. کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 8.13 مترمربع -3

.  اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 5.29 مترمربع -4
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -5

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -7
.تبصره مذکور  به مساحت کلی  2.15 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50.92 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8

. موجود 64.25 درصد است
سال وقوع 1396

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص مابه التفات اضافه بناي تجاري در همکف و طبقات اول و دوم جمعا به 
مساحت 15/3 متر مربع راي به جریمه با ضریب دو برابر ارزش معامالتی سال وقوع 
تخلف (1357) بمبلغ 2111400(دو میلیون و  یکصد و  یازده هزار و  چهارصد) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 15.3  2
 

69000  , 1357 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/05 2/97/11732 بدوي سراي 
سمساران-
شریعتی

2-1-10089-27-1-0-0 49
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به شماره 2031 واقع در بازار 
سمسارها با حق آبچک به سراي حاج حسین خان برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود 

.اربعه)، با فعالیت شغلی فرش فروشی و فاقد تابلو می باشد
.در وضع موجود به صورت یک باب مغازه در همکف و طبقات اول و دوم می باشد

مساحت و ابعاد وضع موجود براساس نقشه معماري ممهور به مهر مهندس عضو سازمان نظام 
.مهندسی می باشد

از بابت مغازه مزبور به مساحت هر طبقه 12 مترمربع مجموعا 36 مترمربع داراي گزارش 
کارشناسی به شماره 10923 مورخه 1386/03/23 و برابر گواهی واحد درآمد داراي سوابق 

 .پرداختی درخصوص مساحت هاي مزبور می باشد
:لذا داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 2/50 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6/40 مترمربع (از این مقدار به مساحت 3/90 مترمربع  -2

به صورت کنسول رو به شارع)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6/40 مترمربع (از این مقدار  به مساحت 3/90  -3

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع)
تمامی مابه التفاوت ها به علت خطا در مساحت یابی با قدمت تقریبی سال 1357می 

باشد.(برابر فیش برق ضمیمه) درخصوص کنسول موجود نیز با توجه به بررسی به عمل آمده 
در گزارش کارشناسی مذکور کنسول مزبور قید نگردیده و کنسول مزبور داراي ساختار 

.قدیمی بوده و ساخت و ساز جدیدي مشاهده نگردید
الزم به توضیح است به مساحت 1/42 مترمربع در همکف و طبقات با قدمت تقریبی 10 سال 
اقدام به احداث باالبر گردیده است.. قابل ذکر است راه دسترسی به طبقات صرفا از طریق 

.باالبر می باشد
ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم زهرا قلی زاده توچایی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر اضافه بنا همزمانساز بمساحت 3.66 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 22692000(بیست و  دو میلیون و  ششصد و  نود و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 3.66  2
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/11 2/97/11734 بدوي -
مطهري--
ك دل 
زنده(کلینی
ك فارابی)

2-3-10251-25-1-0-0 500

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخه 1392/05/07 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 183/15 مترمربع صادر گردیده است. 
.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس نقشه برداري اصالحی ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 66/93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در همکف به مساحت 14/88 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/88 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/88مترمربع -3

.اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث انباري به مساحت 22/29 مترمربع -4
کاهش راه پله زیرشیروانی به مساحت 3/37 متر مربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 19/29 مترمربع  -6
(عرض معبر به صورت کوچه 8 متري می باشد)

.یک باب کسري پارکینگ تجاري -7
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -8
.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد مسکونی -9

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 6/42 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.رعایت ارتفاع 2/40 متر در زمان پایانکار الزامیست

بابت اضافه بنا به مساحت 46/23 مترمربع و احداث انباري در بام به مساحت 18/63 
مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی(تبصره 7) داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/93/5728 مورخه 1393/02/13 و راي تجدیدنظر به شماره 2/93/6418 مورخه 

.1393/03/31می باشد
:حالیه برابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد 

اضافه بنا به مساحت 3/66 مترمربع (همزمانساز، به علت خطا در مساحت یابی) -1
کاهش بنا به مساحت 1/59 مترمربع در طبقات (نسبت به راي) و کاهش به مساحت  -2

3/37 مترمربع در راه پله زیرشیروانی (نسبت به پروانه)
یک باب کسري پارکینگ تجاري(سال وقوع 1393) -3
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داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 19/29  -4
مترمربع(سال وقوع 1393)(عرض معبر به صورت کوچه 8 متري می باشد)

الزم به توضیح است از بابت 3/66 مترمربع اضافه بنا برابر راي بدوي کمیسیون ماده صد در 
مرحله بدوي به شماره 2/97/11734 مورخ 1397/06/11 داراي راي جریمه و از بابت احداث 
انباري اختصاصی زیر راه پله به مساحت 6/11 مترمربع و احداث تجاري داراي راي تخریب و 
منتفی گردیدن کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به تغییرات صورت گرفته، 
انباري زیر راه پله در وضع موجود به صورت موتورخانه و تاسیسات مشاعی تغییر وضعیت 

.یافته است
گزارش مزبور با توجه به نامه شماره 135601 مورخ 1397/07/14 کمیسیون محترم ماده صد 

.جهت بررسی و ارسال گزارش مجدد به کمیسیون تهیه گردیده است
***************************************

درخصوص مابه التفاوت اعالم شده از بابت اضافه بنا به ماسحت 3/66 مترمربع داراي راي 
کمیسیون ماده صد تجدیدنظر به شماره 2/97/12690 مورخ 1397/09/13 مبنی بر جریمه و 
در خصوص بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 19/29 
مترمربع و یک باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي تخریب و اعاده به وضع سابق می 

.باشد
با توجه به بازدید مجدد صورت گرفته و تصاویر پیوست در وضع موجود اقدام به تخریب 

.واحد تجاري گردیده است و حکم تخریب اجرا گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970956100991 مورخ 1396/06/01 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی مالک 
جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 104 مورخ 1396/10/21 اصول فنی و 
بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد لذا توجها به نظریه کارشناس و تکمیل بودن بنا که 
در مرحله بهره برداري می باشد و دفاعیات مالک ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد 
و مستندا تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 26/64 متر مربع 
بناي موضوع گزارش با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 62337600(شصت و  
دو میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي 

صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 26.64  1.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 2/97/11735 رسیدگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970956100991 مورخ 1396/06/01 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی مالک 
جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 104 مورخ 1396/10/21 اصول فنی و 
بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد لذا توجها به نظریه کارشناس و تکمیل بودن بنا که 
در مرحله بهره برداري می باشد و دفاعیات مالک ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد 
و مستندا تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 122/91 متر مربع 

بناي موضوع گزارش با ماخذ یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 
کارشناس طی شماره 96/274 مورخ 1396/11/26 به مبلغ 547998000(پانصد و  چهل 
و  هفت میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي 

صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره 
دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 122.91  0
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/02/15 2/97/11735 رسیدگ
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 مجدد

خیابان 
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 67 مورخ 1391/03/30 بصورت3 طبقه 
بر روي یک باب مغازه در طبقه همکف و زیرزمین به مساحت  کلی 899/92 متر مربع صادر 
گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده  و با 
توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به 

:مساحت کلی 210/18 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 12/94 متر مربع نسبت به پروانه صادره -1

 تبدیل راه پله و زیرزمین به پارکینگ به مساحت 9/83 متر مربع-2
 افزایش بنا در طبقه همکف به مساحت 0/46 متر مربع-3

تبدیل راه پله مسکونی به مغازه (تجاري ) در طبقه همکف  به مساحت 9/83 متر مربع-4
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 43/61 متر مربع (نسبت به پروانه صادره)-5

تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 112/26 متر مربع-6
 افزایش بنا در طبقه دوم به مساحت 4/18 متر مربع-7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله اسانسور به مسکونی در طبقه دوم به مساحت -8
9/83 متر مربع

افزایش بنا در طبقه سوم به مساحت 4/18 متر مربع (نسبت به پروانه صادره)-9
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به مساحت 9/83 متر -10

مربع
افزایش بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد بصورت مسکونی به مساحت 177/22 متر  -11

مربع
افزایش بنا بصورت راه پله اسانسور در زیر شیروانی به مساحت 1/32 متر مربع-12

 .کسري پارکینگ ندارد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********

داراي راي کمیسیون ماده 5  مورخ 1390/07/17  مبنی بربا تغییر کاربري از مسکونی به نوار 
تجاري مسکونی به منظور احداث ساختمان 3طبقه مسکونی (در 3واحد) برروي یک باب 
مغازه حداکثر به مساحت130مترمربع در همکف مجموعا بر روي یک طبقه زیر زمین به 

منظور تامین پارکینگ موافقت حاصل شده است
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*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*
از بابت تخلفا فوق داراي راي کسمیون ماده صد به شماره  3/92/2776 مورخ  1392/08/28
  و راي کمیسوین تجدید نظر به شماره 2/92/5351 مورخ 1392/12/17 و راي دیوان عدالت 
اداري به شماره 9409970902800014 مورخ 1394/01/17 بخشی به مساحت 216/75 بصورت 

جریمه و بخشی به مساحت 172/55 متر مربع بصورت تخریب میباشد
و همچنین داراي را دیوان عدالت اداري به شماره 9509970956100991 مورخ 1395/06/10 
 بوده که با نقذ راي اولیه دیوان عدالت اداري رسیدگی مجدد پرونده را خواستار شده است

اراي کمیسیون ها به تفکیک به شرح زیر میباشد
ازبابت تبدیل راه پله در زیر زمین به پارکینگ به مساحت 9/83 داراي راي به جریمه دارد-1
از بابت افزایش بناي تجاري در طبقه همکف به مساحت 0/1 متر مربع داراي  راي تخریب -2

.میباشد
از بابت راه پله مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 10/19 مترمربع داراي راي تخریب -3

میباشد
از بابت تبدیل مکسونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 112/26 متر مربع داراي -4

راي تخریب میباشد
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به مساحت 4/18 متر مربع داراي راي به جریمه -5

میباشد
از بابت بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله اسانسور به مسکونی در طبقه دوم به -6

 .مساحت 9/83 داراي راي به جریمه  میباشد
از بابت 4/18 متر مربع اصافه بنا در طبقه سوم راي به جریمه را دارد-7

از بابت بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله اسانسور به مسکونی در طبقه سوم به -8
 .مساحت 9/83 داراي راي به جریمه  میباشد

ازبابت افزایش بنا بصورت طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 150/58 متر مربع داراي -9
.راي جریمه میباشد

.ازبابت افرایش بنا به مساحت 28/32 متر مربع در زیرشیروانی داراي راي جریمه میباشد-10
با توجه به راي کمیسیون ماده صد با توجه به راي  تخریب در خصوص موارد فوق الذکر 11-2

  باب کسري پارکینگ تجاري  به مساحت 50 متر مربع را منتفی دانسته است
*********************************************************
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*********************************************************
*********************************************************

*********************
حالیه با توجه به اراي کمیسیون هاي ماده صد و راي دیوان عدالت اداراي در خصوص بررسی 
:مجدد پرونده به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشئ

افزایش بنا در طبقه همکف به مساحت 0/36 متر مربع (نسبت به راي صادره ) -1
کاهش بناي مازادبر تراکم از بابت تبدیل راه پله مسکونی به تجاري به مساحت 0/36 متر -2

مربع (نسبت به راي صادره)
از بابت افزایش بناي تجاري در طبقه همکف به مساحت 0/1 متر مربع داراي  راي تخریب -3

میباشد.(تخریب انجام نگرفته است)
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 112/26 متر مربع(راي تخریب انجام نگرفته -4

است)
تبدیل راه پله مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 10/19 مترمربع داراي راي تخریب -5

میباشد(راي تخریب هنوز اجرا نگردیده است
 افزایش بنا در طبقه چهارم (طبقه  مازاد) به مساحت 26/64 متر مربع-6

(کاهش بنا در شیروانی به بام به مساحت 27 متر مربع (نسبت به راي صادره-7
*********************************************************

***************************************
داراي راي رسیدگی مجدد ماده صد به شماره 2/97/11735 مورخ 1397/02/15 یوده که 

 .کلیه تخلفات رو به جریمه راي داده است

 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان  ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,508,169,600(یک میلیارد و  پانصد و  هشت میلیون و  یکصد و  

شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 224.43  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/02/11 2/97/11738 رسیدگ
ي 
 مجدد

تختی-کوچ
ه سعدي- 
جنب 
مدرسه 
سعدي

2-1-10031-20-1-0-0 502

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  

دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 98.26  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/02/11 2/97/11738 رسیدگ
ي 
 مجدد

تختی-کوچ
ه سعدي- 
جنب 
مدرسه 
سعدي

2-1-10031-20-1-0-0 502

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

187,320,000(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 111.5  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 197 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 775.83 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 213.95 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 
 -2 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.69 مترمربع -1:ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  -3 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 43.8 مترمربع
اضافه بنا در طبقه  -5 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 43.8  مترمربع -4 43.8  مترمربع
کاهش بنا به دلیل عدم اجراي انباري زیر شیروانی به  -6 چهارم به مساحت 68.86 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه  -7.مساحت 12.69 مترمربع
داراي  -8.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 10.48 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 واحد به 2 واحد در طبقه دوم به 
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد  -9. مساحت 41.08  متر مربع است
داراي  -10. مسکونی از 1 واحد به 2 واحد در طبقه سوم به مساحت 40.86  متر مربع است
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 واحد به 2 واحد در طبقه چهارم 
ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم  -11. به مساحت 16.32  متر مربع است
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از  -13.داراي 4 واحد کسري پارکینگ است -12.می گردد
دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از تبصره مذکور  به مساحت کلی  111.5 
سطح اشغالی که بر اساس آن  -14.مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
سال . پروانه صادر شده 64.93 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 69.53 درصد است
به مساحت  88.79 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد ( که از این مقدار وقوع 1395
همچنین الزم به  به مساحت 28.79 متر مربع در زمان صدور پروانه پرداخت گردیده است )
ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و 

.منظر شهري نمی گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي یداله نژاد حمدي موضوع گزارش شهرداري منطقه 
2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 90.47 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 911937600(نهصد و  یازده میلیون و  نهصد و  

سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 90.47  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/02/23 2/97/11740 بدوي تختی-سر 
خبنده-کاس

پین 2

2-1-10037-20-1-0-0 50
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 136 مورخ 1396/09/01 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 521.62 مترمربع صادر گردیده و همچنین 
داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم جدید به شماره درخواست 301738 است.حالیه عملیات 
ساختمانی در مرحله اسکلت بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 94.04 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح 

:زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.51 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.51 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.51 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.51 مترمربع -4

. انباري زیر شیروانی به مساحت 49.50 متر مربع که فعالً اجرا نگردیده است -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6

.در طبقات مجموعاً به مساحت  19.71 مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( کسري پارکینگ احتمالی به دلیل عدم تعبیه درب  -8
پارکینگی و عدم کفسازي مجدداً در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود. )

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -9
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.04 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

. موجود 70.30 درصد است
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 23.28 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11367 مورخه 1396/10/16 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11435 مورخ 

.1396/10/30 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.23 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی -1
سال وقوع 1396

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.51 مترمربع . سال وقوع 1397 -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.51 مترمربع . سال وقوع 1397 -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.51 مترمربع . سال وقوع 1397 -4
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داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -5
.در طبقات مجموعاً به مساحت  19.71 مترمربع

. درخواست عدم خالف دارند

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم مرضیه فرهمند قربان محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص تبدیلی به مساحت 6/67 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 4002000(چهار میلیون و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 6.67  0.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 2/97/11745 بدوي سردار -
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آفرین-11
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)
 .داراي پروانه  و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد

در بازدید بعمل امده مشخص گردید که بخشی از حیاط مشاعی به مساحت 3/87 متر مربع 
و انباري متعلق به واحد مسکونی مورد نظر به مساحت 2/8 متر مربع تبدیل به اتاق خواب 

شده وبه  سوئیت مورد نظر اضافه شده است(سال وقوع تخلف 1389)
مساحت واحد مورد نظر 42/93 متر مربع بوده که با توجه به اضافه نمودن حیاط مشاعی و 

 .انباري مورد نظر در حال حاضر داراي مساحت 49/6 متر مربع میباشد
 .مشمول کسري پارکنیگ نمیگردد

بر اساس صورت مجلس تفکیکی ساختمان داراي 3 واحد مسکونی میباشد (1 واحد در طبقه 
همکف - یک واحد در رطبقه اول و یک واحد در طبقه دوم )
.رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است

*********************************************************
*********************************************

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11745 مورخ 
 1397/02/25 بوده که بپیوست میباشدو

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشخص نشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
767,466,000(هفتصد و  شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  شصت و  شش هزار ) 

ریال تایید می نماید

جریمه 424.38  3.5
 

200000  , 1375
 , 1394

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/18 2/97/11747 تجدید 
نظر

میدان 
فرهنگ-خی
ابان 

آزادگان-بان
ك 

کشاورزي

2-3-10144-45-1-0-0 50
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي بدوي ، منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته لذا عینا تایید می گردد.

سایر 15.4 200000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی تجاري (بانک) به شماره 246
 مورخ  84/12/25 و گواهی پایانکار به شماره 247658 مورخ 1394/12/27  در 8 طبقه به 

.مساحت کلی 8943/65 متر مربع  میباشد
 .پس از پایانکار صادره در مورد ساختمان جدید الحداث بانک خالفی مشاهده نشد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************
شایان ذکر است که  در   عرصه بانک  یک پست برق و یک ساختمان دو طبقه با قدمت 
حدود 10 سال موجود میباشد که از بابت آن هیچ گونه بالمانعی ارائه نگردید  که داراي 

:تخلفات به شرح زیر میباشد

 در همکف
احداث راه پله ضلع شرقی به مساحت 18 متر مربع(سال وقوع تخلف 1394)-1

راه پله ضلع شمال به مساحت 13/26 متر مربع (سل وقوع 1375) -2
احداث آسانسور به مساحت 2 متر مربع(سل وقوع 1394) -3

اعیان ساختمان قدیمی در همکف به مساحت 178/93 متر مربع (سل وقوع 1375) -4
 پست برق به مساحت 15/40 متر مربع -5

*********************************************************
********************************************************

 در طبقه اول
احداث راه پله در ضلع شرقی به مساحت 18 متر مربع (سل وقوع 1394)-1

راه پله ضلع شمال به مساحت 13/26 متر مربع (سل وقوع 1375) -2
احداث آسانسور به مساحت 2 متر مربع (سل وقوع 1394) -3

اعیان ساختمان قدیمی در طبقه اول مساحت 178/93 متر مربع (سل وقوع 1375) -4

*********************************************************
*******************************************************

 .با توجه به قدمت ساختمان قدیمی مشول کسري پارکینگ نمیشود
 .بانک تجاوزي به شارع نداشته فاقد عقب نشنینی میباشد
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حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 1396/180992 مورخ 1396/09/11 که 
بپیوست بوده با توجه به برگشت پرونده و مطرح شدن اینکه آیا پروانه ارائه داده شده به 
شماره 246 مورخ 1384/12/25که بپیوست بوده در خصوص بانک کشاورزي بوده یا خیر ؟
به استحضار میرساند که  پروانه مورد اشاره در خصوص ساختمان اصلی بانک کشلورزي 
میباشد و ارتباطی به ملک مورد گزارش که در گوشه اي از عرصه ملک بوده ندارد
 .مراتب جهت استحضار و صدوردستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

پرونده تخلف ساختمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی حسب مستندات و مدارك 
موجود در پرونده و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی براي تبدیل بناي مسکونی به اداري به متراژ 1829.15 مترمربع، جمعاً 
به مبلغ 1210533660(یک میلیارد و  دویست و  ده میلیون و  پانصد و  سی و  سه 

هزار و  ششصد و  شصت) ریال صاد و اعالم  می گردد. 

جریمه 1779.15  2
 

340200  , 1383 تبدیل غیر مجاز 1397/02/18 2/97/11749 تجدید 
نظر

پارك -
شهر-حافظ

-

2-2-20103-62-1-0-0 506

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري سی و چهار  قطعه 

پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
289,170,000(دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 850  1
 

340200  , 1383 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی شماره 297 مورخه 1375/08/16 و گواهی 
پایانکار به شماره 884 مورخه 1382/02/01 به صورت 8/5 طبقه در 1 باب تجاري، 1 باب 
با توجه به .موتورخانه و 15 واحد مسکونی به مساحت کلی 1829/15 مترمربع می باشد
بازدید صورت گرفته، از کل اعیانات پالك فوق به مساحت تقریبی 1779/15 مترمربع که 
برابر پایانکار صادره به صورت مسکونی بوده حالیه بدون مجوز از سوي شهرداري به صورت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد استفاده قرار می گیرد.(سال وقوع تخلف 1383) لذا 
همچنین از مغازه موجود در پالك به صورت .داراي 34 باب کسري پارکینگ اداري می باشد
از بابت محاسبه و اعالم .فروشگاه کانون پرورش فکري کودکان مورد استفاده قرار می گیرد
عوارض تبدیل مسکونی به اداري، داراي نامه شماره 2/22/50023 مورخه 1382/02/16 
شهرداري به اداره کل ارشاد و پاسخ به شهرداري طی نامه شماره 9/2317 مورخه 

1382/02/18 مبنی بر تعهد اداره کل ارشاد به پرداخت مبلغ محاسبه شده پس از تامین 
اعتبار بوده لیکن پس از مکاتبات مذکور سوابقی رویت نگردید که در این خصوص نیاز به 
درخصوص مغازه موجود در همکف و دو واحد .اظهارنظر واحد محترم درآمد نیز می باشد
کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه مورخه 1387/12/12 و راي 
همچنین .تجدیدنظر به شماره 25101 مورخه 1387/12/17 مبنی بر جریمه می باشد
.نصب شده در واحد تجاري فوق مدارکی رویت نگردید ATM درخصوص احداث دستگاه
الزم به .درخصوص عقب نشینی متعاقبا در درخواست هاي بعدي اظهارنظر خواهد گردید
توضیح است تمامی مندرجات موجود در جداول گزارش به صورت تقریبی و با توجه به 
بازدید صورت گرفته از بیرون ملک و محتویات پرونده فنی بوده و اعالم نظر قطعی 

درخصوص سایر تخلفات احتمالی صورت گرفته در مشاعات و غیره پس از تعرفه کامل پالك 
مراتب جهت صدور .و ارائه نقشه برداري وضع موجود توسط متقاضی میسر خواهد بود

.دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

506

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و  نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  
27430000(بیست و  هفت میلیون و  چهارصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 211  0.1
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 2/97/11750 تجدید 
نظر

منظریه-رج
بی دوم

2-3-10058-76-1-0-0 50
7

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  
174590000(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 107.44  1.25
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 2/97/11750 تجدید 
نظر

منظریه-رج
بی دوم

2-3-10058-76-1-0-0 50
7

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 12/805 و به مساحت 
.211 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

حالیه بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث ساختمان بتنی نموده که عملیات ساختمانی در 
مرحله اتمام اسکلت ستونهاي طبقه دوم بوده و به استناد کروکی نقشه برداري ارایه شده 
توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به مساحت کلی 318.44 مترمربع(159.22 
مترمربع در طبقه همکف و 159.22 مترمربع در طبقه اول) می باشد.(سال تخلف 1390)
از اعیان مورد نظر به مساحت 211 مترمربع داخل تراکم و مابقی به مساحت 107.44 مترمربع 

.خارج تراکم می باشد
با توجه به مرحله ساختمانی اظهارنظر در مورد کسري پارکینگ احتمالی فعال مقدور نمی 

.باشد
عرض حیات خلوت سراسري حد غربی در قسمتی به طول 7.30 متر از 2 به 1.65 متر کاهش 

.یافته است
.با استناد به خط پروژه شماره 1376 عقب نشینی ندارد
//.درخواست ارسال تخلفات به کمیسیون ماده 100 را دارد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی صفایی سنگري و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 49/58 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
249883200(دویست و  چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 49.58  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 2/97/11752 بدوي اول نقره 
دشت-کوچ
ه شهنازي 
پور

2-2-10204-6-1-0-0 50
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 116 مورخ 1394/12/05 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1270/04 مترمربع 

 صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 40/25 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 7/75 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 0/58 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/58 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0/58 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 28/16 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشروانی به مساحت 2/6 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات همکف تا چهارم به مساحت 9/33 متر مربع

با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5% مساحت پروانه بوده مشمول تبصره ماده 7 
 .نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ نداشته ولی با توجه به اضافه نمودن ستون در ضلع شمالی ساختمان، 
پارکینگهاي شماره هاي 1و 8  در زمان پایانکار به جهت تایید نهایی نیاز به تست عملی را 

دارد(در حال حاضر به دلیل عدم کفسازي امکان تست عملی  وجو ندارد)
مشمول نما و منظر شهري میگردد (در حال حاضر نما اجرا نشده است)

سطح اشغال در زمان پروانه 61/43 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود سطح اشغال 
 .63/35 متر مربع میباشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
شایان ذکر است داراي گواهی عدم خالف به شماره 297817 مورخ 139607/10 بوده که 

 .گزارش  عدم خالف در مرحله ساخمانی درستون طبقه اول میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

50
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي بهروز جعفري السکی محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 33/03 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 179,187,750
(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 33.03  1.75
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/02/25 2/97/11753 بدوي ضیابري 
-کوچه 
فالح آبادي

2-2-10044-6-1-0-0 509

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 10/31 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 15980500
(پانزده میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 10.31  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 229 مورخه 1394/12/27 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 236.86 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:33.37 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.39 مترمربع.(الزم به توضیح است عالوه بر به  -1
مساحت مذکور به مساحت 4.35 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء خالف محسوب 
.نمی گردد ولی مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد).(سال وقوع تخلف 1396)

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.89 مترمربع.(در خصوص این آیتم الزم به توضیح  -3
است مساحت حفره راه پله (راه پله فرعی داخل واحد) در مساحت زیر بناء محاسبه نگردیده 
در صورتی که در زمان صدور پروانه جزء زیربناء محاسبه گردیده بود).(سال وقوع تخلف 

(1396.
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.47 مترمربع -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.4 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 2.61  -6
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2.53 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمد می گردد)

حیاط خلوت سراسري حد جنوبی به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود به صفر  -8
تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود بوده ولی 
در پاسیو ایجاد شده در حد جنوب غربی که رعایت حداقل ابعاد آن (3*4 متر) نمی گردد 

.بازشو موجود است).(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 

509
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کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 10.31 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1396)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا  با اعمال 
ضریب0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص متراژ اعالمی راي به جریمه به 

مبلغ 52500000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 50  0.5
 

2100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/18 2/97/11756 بدوي -
پیرسرا-مس
جد پیرسرا

2-2-10007-46-1-0-0 510

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 52,500,000(پنجاه و  دو میلیون و 
 پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

2100000  , 1395  کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري ازتخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق  موجود  در شهرداري پالك فوق بصورت مسجد داراي مجوز 
دیوار گذاري بشماره 2/22/225437-94/9/3  بطول 8/23 مترمیباشد  الزم بذکر است : در 
مفاد مجوز صراحتا اعالم گردیده با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و با در نظر گرفتن 
حقوق کامل مجاورین حالیه پایگاه مقاومت بسیج بدون مجوز از شهرداري  بدون رعایت 
عقب نشینی و عدم توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري مبادرت به احداث بنا  
احداث بنا  در  -1: اقدام نموده فعال در مرحله سقف اول بوده موارد تخلف به شرح زیر است
احداث بنا در طبقه اول بسطح  -2همکف بسطح تقریبی 25 متر مربع ( سال تخلف 1395)
داراي یکباب کسري پارکینگ ( سال محاسبه  -3تقریبی 25 متر مربع ( سال تخلف 1395)
الزم بذکر است:  برابر خط پروژه شماره 487بیش از نیمی از بناي احداثی در قسمت 1395)
عقب نشینی قرار دارد در خصوص مساحت دقیق عقب نشینی کل ملک نیاز به ارائه مدارك 
تمامی    .و وکروکی نقشه برداري  ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی  متعاقبا اعالم میگردد
ابعاد موجود در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه 

 .اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث بدون مجوز بارانداز، به مبلغ  16,027,200
(شانزده میلیون و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.39  0.5
 

960000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط 1397/02/29 2/97/11765 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی-روب
روي هتل 
پامچال-کو
چه بوعلی 
سیناي دوم

2-3-10118-12-1-0-0 511

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/286577-96/5/4 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه 
شماره  ش ر -226927-96/11/10 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از 
پالك فوق برابر سوابق و مدارك  ارائه شده مکان فوق داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 
12/3758 بصورت ششدانگ  یکباب خانه  بمساحت 200 متر مربع به استناد بنجاق ارائه 
شده برابر سند قطعی غیر منقول بشماره 134421-77/10/12 از دفتر خانه شماره 46 رشت 
داراي   بالمانع بشماره 3/22/19940-77/10/2  میباشد.  با توجه به ارائه کروکی نقشه 

برداري  توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس وحید پیک دوست  چماچائی  داراي پروانه 
اشتغال  بشماره 00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت اعیان 133/62 متر 
مربع ( از این مقدار بسطح 7/25 سکوي مسقف و راه پله ارتباطی بسطح 0/71 متر مربع و 
سرویس جداساز در حیاط  بسطح 2/35 متر مربع )و همچنین بارانداز بسطح 33/39 متر 
مربع ترسیم و اعالم گردیده است وضعیت موجود با توجه به همزمان ساز بودن از بابت اعیان 

 مسکونی و سرویس جداساز در حیاط  داراي بالمانع صدرالذکر بشماره 
3/22/19940-77/10/2 میباشد . حالیه مالک بر خالف مجوز در قسمت حیاط در حد جنوبی 
ملک  که درصفحه حدود و مشخصات سند به کوچه منتهی بوده  وضع موجود نیز کوچه 
میباشدمالک  مبادرت به احداث بارانداز فلزي جهت پارکینگ خودرو بر روي درب ورودي 
آهنی ماشین روي  قدیمی  ونصب یک درب جدید کنترلی ماشین رو اقدام نموده است موارد 

: تخلف به شرح زیر است
احداث بارانداز فلزي بسطح 33/39 متر مربع جهت بارکینگ خودرو -1

.سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
.برابر خط پروژه شماره 2250 فاقد عقب نشینی میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  160,380,000(یکصد و  شصت میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار )ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 16.2  3
 

3300000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/02/25 2/97/11767 تجدید 
نظر

-
ضیابري--ن
بش علیزاده

2-2-10034-18-1-0-0 512

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در 
مورد تراکم اعطایی به میزان 40.16مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 66,264,000(شصت و  شش میلیون و  دویست و  شصت و  چهار هزار ) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 40.16  0.5
 

3300000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  

پنجاه هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 60 مورخ 1394/07/27 به صورت 1 
طبقه روي مغازه بانضمام انباري تجاري زیرشیروانی در 2 واحد تجاري به مساحت کلی 
.67.50 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:16.20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.05 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع به مساحت 8.10  -2
 مترمربع

اضافه بنا در طبقه دوم بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع به مساحت 8.10  -3
مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در طبقات به مساحت 40.16  -4
.مترمربع می باشد

داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد که یک باب آن در زمان پروانه پرداخت  -5
 .شده است

.سال تخلف 1395 می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 98.77 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -

.موجود 94.16 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

:داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 1 مورخ 90/09/02 بدین شرح می باشد
احداث ساختمان تجاري در 2 باب به صورتیکه در طبقه همکف در حد یک باب مغازه به "
مساحت 22.78 مترمربع با احتساب فضاي راه پله جهت دسترسی به طبقه باال در نظر گرفته 
شود و در طبقه باال نیز یک باب مغازه همراه با زیرشیروانی به عنوان انباري تجاري باشد 

".بالمانع است
//.درخواست عدم خالف دارد

512

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
15,852,375(پانزده میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) 

ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 20.13  3.5
 

225000  , 1378 بالکن بدون پروانه 1397/02/22 2/97/11769 بدوي -
طالقانی(چما
رسرا)-روبر
وي کوچه 
احساندوس
ت -جنب 
بانک سپه

2-2-10192-59-1-1-0 51
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنا به مساحت 10.27متر مربع ،با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 24,648,000(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.27  2
 

1200000  , 1390 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/299166-96/8/10 و عطف بنامه شماره  ش ر 
-220717-96/11/2  کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه نماینده  بانک سینا بر 
روي پالك فوق برابر مدارك ارائه شده به استناد  صورتمجلس تفکیکی  مربوط به قطعه اول 
تفکیکی  بصورت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 82/41 متر مربع  فاقد بالکن میباشد و 
همچنین   برابر نامه شماره 2/33/28643-76/4/14 شهرداري مجوز تفکیک دریافت نموده 
و  داراي  آخرین بالمانع بشماره 2/22/5713-77/3/19 میباشدوضعیت موجود از مکان 
صدرالذکر  بصورت بانک سینا مورد استفاده قرار میگیرد ودر انتهاي بانک  (حد جنوب ) در 
قسمت محوطه مشاعی که تنها راه دسترسی آن از داخل بانک میباشد بدون مجوز قسمتی 
بصورت سرویس بهداشتی و قسمتی را نیز مسقف گردیده بصورت آشپزخانه و همچنین 
توسعه تجاري  بصورت بالکن نیزاحداث شده است  . با توجه به ارائه  کروکی نقشه برداري  
توسط مهندس نقشه بردار آقاي محمد ابو مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال بشماره 
:00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی موارد تخلف به شرح زیر است

مساحت مغازه از 82/41 متر مربع به مساحت 80/85 متر مربع تقلیل یافته و داراي  -1
 کاهش بنا بسطح 1/56 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی میباشد

تبدیل قسمتی از محوطه مشاعی بسطح 2/94 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی (  -2
سال محاسبه تخلف 1390 )

تبدیل قسمتی از محوطه مشاعی  بسطح 7/33 متر مربع  بصورت آشپزخانه ( سال -3 
محاسبه تخلف 1390 )

احداث بالکن تجاري  بسطح 20/13 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1378) -4
 بالکن نیز در حد یک سوم می باشد
 سایر متراژها خارج از عمق تجاري است

.بر اساس طرح تفصیلی موجود  خیابان 30 متري فاقد عقب نشینی میباشد
-------------------

برابر نامه شماره ش ر -70836-97/4/17 کمیسیون محترم در خصوص تخلف ساختمانی 
احداث بالکن با توجه به سوابق موجود در شهرداري و به استناد مدارك منضمه توسط نمایند 
بانک سینا برابر نامه تفکیک و صورتمجلس تفکیکی اشاره اي  به بالکن نشده فقط در نقشه 

 معماري  پالن نیم طبقه باکن ترسیم شده است  که فاقد مهر شهرداري میباشد
 

51
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم زهرا ربیعی، اعضاي کمیسیون با عنایت به 
محتویات پرونده و باتوجه به نامه شماره27690-97/02/20 شهرداري منطقه دو رشت، 
با اصالح بعمل آمده در قسمت ورودي ساختمان (درب ورودي خودرو) موضوع کسري 
پارکینگ جبران گردیده و ساختمان مذکور مواجه با کسري پارکینگ نمی باشد لذا 
ضمن نقض این قسمت از راي معترض عنه، به رد آن اظهارنظر می گردد و در بخش 
اضافه بناي مسکونی همکف و طبقات به متراژ 167.5 مترمربع، ضریب جریمه مذکور 
در دادنامه بدوي را از 1.5 برابر به 1 برابر ارزش معامالتی تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تخفیف بعمل آمده و تعیین 562,800,000(پانصد و  شصت و  دو میلیون و  هشتصد 

هزار ) ریال جریمه نتیجتا تایید می نماید. 

جریمه 167.5  1
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 2/97/11770 رسیدگ
ي 
 مجدد

سبزه -
میدان--بن 
بست آمن

2-2-10050-124-1-0-0 514

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 
عدول از جانمایی پروانه اصداري، را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  466,956,000(چهارصد و  شصت و  شش 

میلیون و  نهصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 277.95  0.5
 

3360000  , 1393 اضافه بناي مجازي
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 158 مورخه 1392/12/26 و سپس 
گواهی پایانکار به شماره 299855 مورخه 1397/05/24به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 

.واحد مسکونی  به مساحت کلی 569/13 مترمربع صادر گردیده است
براساس کروکی نقشه برداري موجود در پرونده فنی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 167/71

: مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 33/49 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33/49 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33/49 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33/49 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 33/49 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 0/26 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 2/92 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 108/22 مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم به صورت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 4/45  -9

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم در طبقات و راه پله وآسانسور آخر به مساحت تقریبی  -10

277/95 مترمربع به علت عدول از جانمایی
عدم رعایت عرض حیاط خلوت سراسري حد شمالی و در حد جنوبی به عرض 3/49 متر  -11
عرض موجود به صفر تقلیل یافته(در حدود مزبور بازشو به سمت پالك مجاور ندارد)
از بابت اضافه بنا به مساحت 167/5 مترمربع، به مساحت 277/95 مترمربع بناي مازاد بر 
تراکم بابت تغییر جانمایی و دو باب کسري پارکینگ داراي راي تجدیدنظر به شماره 

2/94/9287 مورخ 1394/11/21 مبنی بر جریمه می باشد. همچنین درخصوص 0/26 مترمربع 
اضافه بنا و تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 4/45 مترمربع و بناي مازاد بر 
تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 2/92 مترمربع 
به صورت همزمانساز داراي سوابق پرداختی در گواهی پایانکار به شماره ارجاع 299855 می 
باشد.(عدم صدور پایانکار تا زمان تنظیم گزارش)  قابل ذکر است از بابت افزایش تعداد واحد 

.مسکونی از دو واحد به چهار واحد نیز به کمیسیون ماده صد اعالم گردیده بود
پس از موارد مزبور با توجه به شماره ارجاع 304403 برابر دادنامه دیوان عدالت اداري و با 
توجه به کاهش دو باب کسري پارکینگ،، مجددا راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد به 
شماره 2/97/11770 مورخه 1397/04/02 مبنی بر جریمه(تغییر ضرایب راي کمیسیون)صادر 
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.گردیده است
همچنین از بابت کاهش به مساحت 0/05 مترمربع در همکف و طبقات (هر یک به میزان 0/01 
مترمربع) نسبت به راي و  کاهش به صورت دو باب کسري پارکینگ مسکونی نسبت به راي 

.داراي پرونده استرداد وجه به شماره ارجاع 307077 می باشد
.خالف جدیدي مشاهده نگردید

حالیه متقاضی طی نامه اي درخواست استرداد وجه درخصوص اضافه پرداختی از بابت 
.عوارض کسري پارکینگ پرداخت شده خود را دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص 19.15مترمربع اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقه پنجم با توجه به 

محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته 
ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي 
بدوي جریمه بملغ160.860.000 ریال عیناً تایید و در خصوص 16.46مترمربع عدم 

رعایت دومتر عقب سازي (درطبقه پنجم) ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه)  بمبلغ 138.264.000 ریال ، 
و مجموعا جریمه بمبلغ 299,124,000(دویست و  نود و  نه میلیون و  یکصد و  بیست و  

چهار هزار ) ریال  در حق شهرداري راي صادر میگردد..

جریمه 35.61  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 2/97/11771 تجدید 
نظر

15 
خرداد-ك 
بیانی 3  - 
نبش کوچه

2-3-10084-1-1-0-0 515

در خصوص تراکم اعطائی بمساحت 178.72 مترمربع  رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. جریمه 178.72  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 782,292,000(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست و  نود 

و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 93.13  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 69 مورخ 1395/10/22 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 1132.93 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 128.74 مترمربع برخالف مدلول پروانه به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.53 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.15مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.15مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.15مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 35.61 مترمربع(از این مقدار به مساحت 16.46  -6

مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد.)
کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.67 مترمربع -7

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات  -8
.به مساحت مجموعا 178.72 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65.30 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد
//.درخواست عدم خالف دارد

515

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، به مبلغ  7320000(هفت 
میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12  0.5
 

1220000  , 1396 احداث بارانداز بدون مجوز 1397/02/25 2/97/11775 تجدید 
نظر

سبزه 
میدان-آفخ
را-نبش 
کوچه  
تربیت-ساخ
تمان شفیع 
زاده

2-2-10050-139-1-7-0 516

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان در طبقه 
چهارم به انضمام انباري و پارکینگ می باشد که داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول 
.سوابق بوده و رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي مطابق ضوابط روز الزامیست

الزم به توضیح است که سند مالکیت توسط متقاضی ارائه نگردیده و تنها سند قطعی غیر 
.منقول ارائه گردیده است

حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک آپارتمان قطعه 4 تفکیکی به شماره پالك ثبتی 234/10 
واقع در سمت جنوبی طبقه دوم بدون مجوز شهرداري با احداث دیوار جداکننده اقدام به 
تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 44.68 مترمربع  (شامل پارکینگ قطعه اول و انباري 
قطعه هشتم تفکیکی و بخشی از محوطه مسقف مشاعی ) به یک باب مغازه نموده که در این 
خصوص و یک باب کسري پارکینگ داراي راي شماره 2/96/11517 مورخه 1396/12/08 
کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده به وضع سابق (در خصوص مغازه) و همچنین منتفی بودن 
کسري پارکینگ با توجه به اعاده به وضع سابق (در خصوص مغازه) می باشد که تا کنون این 

.راي اجرا نگردیده است.(ضمنا این مغازه فاقد بالکن، تابلو و فعالیت شغلیست)
همچنین متقاضی بدون افزایش زیر بنا در قسمت شمال غربی تراس غیر مسقف، اقدام به 
انجام تعمیرات کلی بصورت احداث بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 12 مترمربع نموده 

.است.(سال وقوع تخلف 1396)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علیرضا خسروي و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 13/78 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
23150400(بیست و  سه میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 13.78  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 2/97/11776 بدوي دانشسرا-او
ل سنگ 
پل-کوچه 

14
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4 مورخه 1395/04/01 و همچنین 
اصالح پروانه به شماره ارجاع 283991 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 16 واحد مسکونی به 
مساحت کلی 1816/60 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري 

.می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 11/90 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

.مابه التفاوت زیربنایی در طبقه همکف ندارد -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/2 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/2 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/2 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11/90 مترمربع (به علت عدم رعایت دو متر عقب  -5
سازي)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 6/98 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5  -7

مترمربع)  به مساحت 1/88 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8
با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد. با توجه به تخلف کمتر از %5 

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
از بابت تخلفات مزبور داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11776 مورخ 
.1397/02/25 مبنی بر جریمه می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 
.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/1 درصد بوده که در 
.وضع موجود تغییر ننموده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

51
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ  207295200(دویست و  هفت میلیون 

و  دویست و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.13  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 2/97/11780 بدوي خ سعدي 
باقر اباد 
کوچه شهید 
نوروزي 
پالك4

2-1-10018-32-1-0-0 51
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 40,420,800(چهل میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.06  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 1395/09/15 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمامزیرشیروانی  در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 478/42 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 33/15 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/86 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 11/05 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 11/05 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 11/05 متر مربع-4
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 2 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 4/8 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابات احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -8
 3/18 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 8/99 متر مربع در همکف و به 
مساحت 15/07 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 24/06 مترمربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سطح اشغال در زمان پروانه 65/97 متر مربع و سطح اشغال با توجه به وضع موجود به وضع 

 .موجود 65/48 متر مربع میباشد
 بناي مازادبر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 0/42 متر مربع -9

سال وقوع 1396
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد
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  .مشمول نما و منظر شهري میگردد, و نما بصورت سنگ  اجرا شده است
 .داراي پرونده شروع عملیات به شماره 297021 مورخ 1397/02/09 میباشد

*********************************************************
******************************************************
از بابت تخلفات فوق داراي  راي کمیسون ماده صد به شماره  2/97/11780 مورخ 

1397/03/12 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/11910 مورخ 1397/05/06  مبنی 
 .بر جریمه بوده که بپیوست میباشد

:حالیه با توجه به راي کمیسیون مادخ صد داراي مابه التفاوت به شرح  زیر میباشد
 بناي مازادبر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 0/42 متر مربع -1

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات اول و دوم راي به جریمه به مبلغ220,096,800(دویست 

و  بیست میلیون و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 43.67  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 2/97/11783 بدوي خیابان 17 
شهریور-بن 
بست امید

2-2-20122-244-1-0-0 519

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص یک طبقه مازاد (طبقه سوم)راي به جریمه به مبلغ1,336,305,600(یک 

میلیارد و  سیصد و  سی و  شش میلیون و  سیصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 176.76  2.25
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/163 مورخ 1396/12/06 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 505.66 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه 
معماري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 238.98 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.74 مترمربع. سال وقوع 1396 -1

.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.74 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.74 مترمربع -3

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 176.76 مترمربع -4
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 15.25 مترمربع -6
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
با توجه به عدم اعطاي تراکم مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري  -9

.رشت نمیگردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  - 10

. موجود 67.98 درصد است
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 18.55 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
.به شماره 2/96/11593 مورخ 1396/12/26 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 2.19 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.74 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.74 مترمربع -3

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 176.76 مترمربع -4
. درخواست عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 754,236,000(هفتصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  

سی و  شش هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 149.65  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/25 2/97/11784 تجدید 
نظر

پل -
عراق-خمیر
ان 

زاهدان-روب
روي مسجد 
- نبش ك 
شیخ جواد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 126000000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال در این بند 

عینا تایید میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 14,616,000(چهارده میلیون و  ششصد و  شانزده هزار ) ریال 

در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 8.7  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 360000000(سیصد و  شصت میلیون ) ریال در این بند عینا 

تایید میگردد .

جریمه 40.97  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره مورخه 53 مورخ 1393/03/28 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به انضمام یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع به 
مساحت کلی 650/9 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام 
عملیات  سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 146/35 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 35/82 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري به  مساحت 23/89 متر مربع (در پروانه صادره  مساحت مغازه 2-20
 متر مربع بوده که وضع موجود 43/89متر مربع میباشد)

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2/33مترمربع -3
 تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول بصورت بالکن مغازه به مساحت 17/08 متر مربع-4

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35/82 مترمربع-5
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 35/82 مترمربع-6

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 35/82 مترمربع-7
.اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت راه پله آسانسور به مساحت 3/07مترمربع-8

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3/3 متر مربع از بابت  کوچک نمودن راه پله و آسانسور  و -9
 اضافه نمودن به واحد هاي مسکونی

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 8/7 متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 .با توجه به تبدیالت صورت گرفته داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد-11

در پروانه صادره کسري فضاي باز 6/58 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود برابر -12
42/4 متر مربع میباشد و داراي مابه التفاوت به مساحت 35/82 مترمربع کسري فضاي باز 

 .میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
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.داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 31 مورخ 1392/09/04 به شرح  زیر میباشد
ساختمان بصورت 4 طبقه بر روي یک باب تجاري به حداکثر مساحت 20 متر مربع و ارتفاع 
.3/4 با سطح اشغال در 60% طول پالك و تامین 4 واحد پارکینگ  موافقت گردید

*********************************************************
*********************************************************

از بابت تخلفات داراي راي کمیسیوت تجدید نظر به شماره 2/97/11784 مورخ 
.1397/02/25 بوده که بپیوست میباشد
.بعد از راي صادره خالفی  مشاهده نشد

 .کل مساحت مغازه و بالکن خارج عمق تجاري میباشد
 .مشمول ضوابط و قوانین سیماي شهري نمیگردد
 سرویس بهداشتی در مغازه احداث شده است

رعایت عقب نشینی و ارتفاع پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست.مراتب جهت استحضار و 
 .صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، به مبلغ  228,043,200(دویست و  بیست و  

هشت میلیون و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 67.87  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 2/97/11786 بدوي مطهري-کو
چه 

ویشکایی-ب
ن بست 
الوند

2-3-10234-11-1-0-0 521

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,704,000(چهار میلیون و  هفتصد و  چهار هزار ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 2.8  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

درخصوص عدم رعایت درز انقطاع، بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود در 
هنگام صدور پایانکار عمل خواهد کرد.

سایر  0
 

3360000  , 1396 اضافه بناي حاصل از عدم 
رعایت درز انقطاع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 137 مورخ 1394/12/25 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی  به مساحت کلی 366.67 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:42.31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.34 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11.22 مترمربع  -1

بصورت احداث بارانداز در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.12 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.73 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -5

طبقات به مساحت مجموعاً 0.56 مترمربع
با توجه به قرارگیري پارکینگ شماره (1) در زیر بارانداز خالفساز فعال داراي یک باب  -6

.کسري پارکینگ می باشد
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2.8  -7

.مترمربع در همکف می باشد
سنگ نماي پالك فوق به طور کامل به دیوار و سربندي پالك مجاور شمال غربی متصل  -8
گردیده لذا رعایت درز انقطاع نمی گردد که در اینخصوص داراي پرونده شکایت پالك مجاور 

.مذکورنیز می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 71.03درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
.سال تخلف 1396 می باشد

گزارش فوق با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 2/96/11479 مورخ 1396/11/28 مبنی بر 
بررسی مجدد میزان تخلفات و با استناد به کروکی نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارایه 

// .شده توسط متقاضی و بازدید انجام شده تنظیم شده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم مریم راست بود محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور و اقدامات مالک جهت مقاوم سازي حسب 
ادعاي معترض و مستندات موجود ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 50/28 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 67,583,600(شصت و  
هفت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد 

.ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید 
.

جریمه 50.28  1
 

2100000  , 1371
 , 1396

1397/02/29 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/11788 بدوي صیقالن-کو
چه عاقلی

2-1-10113-14-1-0-0 52
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ یک باب خانه فاقد مساحت برابر سند مالکیت ، که از بابت اعیان 
 .  قدیمی داراي بالمانع شماره 3/33/8261 مورخه 1386/12/26 است

مالک بدون دریافت مجوز تعمیرات اقدام به تعمیرات کلی ازجمله تعویض سربندي و گچ 
.کاري و کف سازي و تغییرات داخلی معماري نموده است

:داراي جمع کل افزایش بنا به مقدار 37.46 مترمربع به شرح ذیل است
احداث سایبان  به سطح 5.89 مترمربع (سال وقوع 1396)-1

توسعه بنا درهم کف به سطح 16.08 مترمربع (سال وقوع 1396)-2
و مابقی افزایش بنا به سطح 15.49 مترمربع به صورت هم زمان ساز بوده. (سال وقوع 1371)-3
به استناد خط پروژه شماره 415 به مساحت تقریبی 12.82 متر مربع ( به مساحت تقریبی 
6.55 متر مربع از اعیان و به مساحت تقریبی 6.27 از عرصه ) در تعریض کوچه 6 متري قرار 

. دارد

بر اساس نامه اداره کل میراث فرهنگی به شماره 963/131/8603 مورخ 96/09/07 که در پنج 
.بند می بایست توسط مالک در حین انجام کار تعمیرات توسط مالک رعایت گردد

---------------
داراي تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ( احداثی هاي جدید در مسیر تعریض میباشند یا 
خیر ) است که طی بررسی به عمل آمده قسمتی از احداثی هاي جدید در حد شمال ( به 

. مساحت 6.55 متر مربع )  در مسیر تعریض قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 33.36 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  183480(یکصد و  هشتاد و  سه هزار و  

چهارصد و  هشتاد)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 33.36  0.1
 

55000  , 1356 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 2/97/11789 بدوي -
سعدي-کوچ
 ه ضمیریان

-

2-1-10013-8-1-0-0 52
3

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به 

مساحت 17/64 متر مربع با ضریب نیم برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 485,100
(چهارصد و  هشتاد و  پنج هزار و  یکصد) ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 17.64  0.5
 

55000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت مشاع مشترك ششدانگ عرصه یک باب 
خانه و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور 
فاقد مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد مندرج در سیستم بر 

.اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي 3 باب اعیان فاقد مجوز و جدا ساز با مصالح آجري 
بصورت خانه مسکونی (به مساحت 46.3 مترمربع)، انباري (به مساحت 0.78 مترمربع) و 
سرویس بهداشتی (به مساحت 3.92 مترمربع) کال به مساحت 51 مترمربع مطابق کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی بوده که از این مقدار به مساحت 33.36 مترمربع 
.داخل تراکم و به مساحت 17.64 مترمربع خارج از تراکم می باشد. (سال وقوع 1356)
الزم به توضیح است در سند مالکیت حد غرب به خندق عمومی قید گردیده که در این 
راستا طی استعالم از شرکت آب و فاضالب استان گیالن، آن اداره اعالم نمود خندقی در 
موقعیت مکانی فوق مشاهده نگردیده است. همچنین با عنایت به نظریه کارشناس محترم آن 
مدیریت در خصوص وجود خندق، این امور آمادگی خود را جهت بازدید مشترك از پالك 

.ثبتی فوق را اعالم می دارد
ملک فوق با گزارش کارشناس دیگر و متفاوت با گزارش فوق به کمیسیون محترم ماده صد 
ارجاع گردید که طی آن دبیرخانه کمیسیون طی نامه شماره 225193 مورخه 1396/11/08 
که تصمیم اعضاي محترم نیز مبنی بر گزارش کارشناس رسمی دادگستري که طی آن سال 
وقوع تخلف بیش از 40 سال اعالم شده، پرونده را به منطقه برگشت داده که طی بررسی در 

.این خصوص، سال وقوع تخلف بیش از 40 سال اعالم می گردد
حالیه متقاضی طی نامه از اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن ضمن درخواست ارسال 
شیت شهر رنگی، اعالم نموده یک از موراد زیر را مورد بررسی و تایید قرار داده و به آن 

:اداره اعالم شود. لذا موراد به شرح زیر است
داخل محدوده شهر -1

خارج از محدوده و داخل حریم شهر -2
خارج از محدوده و خارج از حریم شهر -3

الزم به ذکر است در صورت قرار گیري پالك در داخل محدوده شهر، کاربري آن را مطابق 
   طرح مصوب به این اداره اعالم فرمائید

به استناد خط پروژه شماره 622 به مساحت تقریبی 34.75 مترمربع از اعیان و به مساحت 
.تقریبی 10.38 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

52
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 35,658,000(سی و  پنج میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هشت 

هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 19.81  1.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 2/97/11796 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی-چل
ه خانه - 
شرکت 
-بیمه

2-2-20122-177-1-0-0 52
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 30000000(سی میلیون ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25  1
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 272 مورخ 1382/04/17  به صورت 1
طبقه روي همکف در 1واحد سرایداري به مساحت کلی 1127 مترمربع صادر گردیده 

است.(توضیحاً از مجموع مساحت پروانه به مقدار 846 مترمربع بصورت پارکینگ روباز جهت 
تامین پارکینگ ساختمان اصلی بیمه ایران به شماره 3418و1012 اصلی و به مساحت 120 

مترمربع بصورت 5 باب مغازه موجود می باشد.)
.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:202.29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف از بابت احداث موتورخانه و تاسیسات در حیاط به مساحت 102.17  -1

مترمربع
اضافه بنا در همکف در ساختمان اصلی به مساحت 9.98 مترمربع(از این مقدار به  -2

مساحت 7.41 مترمربع بصورت احداث سایبان می باشد.)
کاهش بنا در 5 باب مغازه موجود در زمان پروانه به مساحت 24.10 مترمربع(نسبت به  -3

پروانه)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.57 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه دوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 84.57 مترمربع -4
تعداد واحدها از یک واحد سرایداري به سه واحد (یک واحد سرایداري و دو واحد  -5

مسکونی)افزایش یافته است.(توضیحاً 2 واحد مسکونی موجود در طبقات اول و دوم بصورت 
مامورسرا استفاده می شوند.)

با توجه به تامین یک باب پارکینگ در محوطه پیلوت و تامین پارکینگ پالك روبه رو  -6
(ساختمان اصلی بیمه ایران) در پالك فوق داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می 

.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 8 درصد بوده و سطح  -7

.اشغال وضع موجود 19 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد -8

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -9
الزم به ذکر است ساختمان اصلی بیمه ایران به شماره 3418و1012 اصلی داراي نظریه  -10
بند 70 مورخ 1381/12/21 کمیسیون ماده 5 بدین شرح می باشد: تقاضاي شرکت بیمه ایران 
در زمینه احداث بنا بصورت اداره ساختمان مرکزي بیمه بصورت 6.5 طبقه و افزایش تراکم به 
میزان 264.60 مترمربع مطرح و با توجه به رعایت پوشش و تامین پارکینگ در کل پالك 
مجاور با تقاضاي شرکت بیمه مشروط به ایجاد رمپ استفاده معلولین با افزایش تراکم 

52
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درخواستی موافقت شده است. فلذا مطابق پروانه صادره پارکینگ هاي ساختمان اصلی بیمه 
.ایران در پالك فوق بصورت روباز تامین شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -11
رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد (الزم به ذکر است دیوارهاي قدیمی  -12
باقیمانده حد جنوبی پس از رعایت عقب نشینی تا کنون تخریب نشده اند ضمناً با توجه به 
اینکه مطابق پروانه صادره عرض کوچه حد شرقی 12 و در طرح تفصیلی جدید 16 متري می 
باشد فلذا در وضع موجود و به استناد طرح تفصیلی جدید داراي عقب نشینی می باشد.)

الزم به ذکر است که با توجه به دستور معاونت محترم منطقه درج در سیستم الکترونیکی 
گزارش فوق بدون ارایه نقشه هاي معماري وضع موجود و صرفاً با استناد به کروکی نقشه 

.برداري ارایه شده توسط متقاضی تنظیم شده است
ضمناً هیچگونه نقشه معماري مربوط به زمان پروانه در پرونده فنی موجود نبوده و گزارش 
فوق با استناد به فرم کنترل نقشه موجود در پرونده فنی و همچنین مفاد پروانه ساختمانی 

.تنظیم شده است

همچنین بابت اضافه بنا و احداث طبقه مازاد به مساحت مجموعاً  206.50 مترمربع داراي 
صورتجلسه کمیسیون ماده 100 مورخ 1386/01/15 و همچنین راي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 12346 مورخ 1387/07/09 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 4761  مورخه 

.1388/03/27 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در طبقه همکف در ساختمان اصلی به مساحت 24.02 مترمربع (نسبت به راي) -1
اضافه بنا در طبقه همکف  از بابت احداث موتورخانه و تاسیسات در حیاط به مساحت  -2

15.77 مترمربع (همزمانساز-سال 1387)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.47 مترمربع (همزمانساز-سال 1387) -3

اضافه بنا در طبقه دوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 1.57  -4
مترمربع(همزمانساز-سال 1387)

یک باب کسري پارکینگ مسکونی (سال 1387) -5
//.درخواست عدم خالف دارد

***********************************
دفترنمایندگی رشت سازمان نظام مهندسی طی نامه شماره 377-13980132 مورخ 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



1398/01/27 اعالم نموده :این پروژه در سیستم ثبت نقشه این سازمان ثبت نگردیده و ناظر 
و طراح این پروژه از مهندسین عضو سازمان نمی باشند و کسر سهمیه اي از مهندسین 

//".صورت نگرفته است
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، 
چون جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به 

استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، ضریب 4 
برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي تجاري مازاد بر 
مدلول پروانه را به ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ 
جریمه جمعاً به مبلغ  114489600(یکصد و  چهارده میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  نه 

هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 10.72  3
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/03/12 2/97/11798 تجدید 
نظر

پیرسرا-نب
ش کوچه 
بهزادي

2-2-10002-306-1-0-0 52
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 57 مورخه 1396/03/11 به صورت یک 
طبقه روي مغازه در دو واحد تجاري به مساحت کلی 111/42 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 10/72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بناي تجاري در همکف به مساحت 0/93 مترمربع -1

اضافه بناي تجاري در طبقه اول به مساحت 9/79 مترمربع -2
.تعداد واحدهاي تجاري از دو باب به یک باب کاهش یافته است -3

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -4
.است

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در زمان صدور پروانه عوارض آن وصول  -5
.گردیده است

.سرویس بهداشتی تاکنون اجرا نگردیده است که رعایت آن در زمان پایانکار الزامیست -6
مشمول تبصره 7 نمی گردد.(با توجه به رعایت تراکم در زمان صدور پروانه)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك موجود در پرونده،، چون جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف 
ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي مازاد بر مدلول 
پروانه را به ضریب 0.5 برابر (به دلیل حجم کم تخلف در سطح طبقات همکف الی دوم) 
تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  2,318,400(دو 

میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید

جریمه 1.38  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 2/97/11799 تجدید 
نظر

طالقانی(چما
رسرا)-بن 
بست رضی 
زاده

2-2-10192-79-1-0-0 52
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقات سوم و چهارم (عدم رعایت عقب سازي) حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 924,806,400(نهصد و  بیست و  چهار میلیون و  هشتصد و  شش هزار 
و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 137.62  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 329,431,200(سیصد و  
بیست و  نه میلیون و  چهارصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 196.09  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 102 مورخه 1396/05/05 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 12 واحد مسکونی و به مساحت کلی 2101.55 
مترمربع صادر گردیده است.(قبل از ارائه گزارش، اعالم می گردد با توجه به اشتباه صورت 
گرفته در محاسبات زمان صدور پروانه، مساحت انباري 10 مترمربع کمتر محاسبه گردیده بود 
لذا مساحت انباري زیرشیروانی 58 مترمربع در نظر گرفته می شود که این موضوع در 

 .توضیحات درخواست مطرح گردیده است)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.46 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.46 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.46 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 46.09 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 45.63  -4
.مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 91.53 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 91.07  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت چهار متر عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.61 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 6.02 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7

.انباري (5 مترمربع)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  196.09 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 139 مترمربع (همکف الی دوم هر کدام 0.46 مترمربع، سوم 
46.09 مترمربع و جهارم به مساحت 91.53 مترمربع) و همچنین بازگشت تراکم اعطایی به 

52
6
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مساحت 196.09 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/97/11648 مورخه 1397/02/11 و راي 
تجدید نظر شماره 2/97/11799 مورخه 1397/03/12 کمیسیون ماده صد و همچنین از بابت 
بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به 
مساحت 8.02 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم به مساحت 6.02 مترمربع بابت عدم رعایت 
حداکثر مساحت انباري داراي سوابق در در واحد هاي محترم خالف و درآمد بوده و لذا با 
توجه به مشخص شدن خطاي صورت گرفته در پروانه حالیه داراي کاهش بنا بصورت بناي 
مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 

.8.02 مترمربع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 130,032,000(یکصد و  سی میلیون و  سی و  دو هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 77.4  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 2/97/11801 تجدید 
نظر

ضیابري 
کوچه  
-یوسفی

2-2-10202-9-1-0-0 52
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1537704000(یک میلیارد و  پانصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  

چهار هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 366.12  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 45 مورخ 1395/07/11 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 12واحد مسکونی به مساحت کلی 1436.25
 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد 

.فعالیت کارگري)می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:345.29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 39.75  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 68 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 68 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 68 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 68 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 33.54 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 6.67 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -8
مساحت مجموعاً 15.08 مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 77.40  -9
.مترمربع می باشد

.کسري پارکینگ ندارد -10
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 345.12 مترمربع،تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 5.92 
مترمربع و عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت مجموعاً 15.08 
مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11575 مورخ 96/12/12 و 
تجدیدنظر به شماره 2/97/11801 مورخ 97/03/01بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.17 مترمربع(همزمانساز -سال 1396) -1

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -2
مساحت مجموعاً 0.75 مترمربع(همزمانساز -سال 1396)

//.درخواست عدم خالف دارد

52
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات همکف الی دوم، به مبلغ  151,200
(یکصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 09.  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 2/97/11803 بدوي خیابان 
مطهري 
کوچه تمدن 

2

2-3-10232-14-1-0-0 52
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 

سوم (عدم رعایت عقب سازي) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 378,537,600
(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 56.33  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 146مورخ 1396/10/23 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 666/2 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 56/42 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/03متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 0/03متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/03متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 56/33 متر مربع-4
کاهش بنا در زیرشیرروانی به مساحت 28/32 متر مربع (نسبت به پروانه صادره)-5

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

52
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، با وصف 
محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی براي توسعه بناي تجاري (تبدیل بناي مسکونی به تجاري) به مبلغ 

13,574,400(سیزده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و 
اعالم  می گردد. 

جریمه 2.02  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 2/97/11804 بدوي بلوار 
منظریه - 
خیابان 
ولیعصر

2-3-10075-181-1-0-0 52
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
مازاد بر مدلول پروانه (توسعه زیرشیروانی) حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

124,790,400(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  هفتصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 24.76  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 2/97/11804 بدوي بلوار 
منظریه - 
خیابان 
ولیعصر

2-3-10075-181-1-0-0 52
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 162 مورخ 1392/12/26 به صورت 4  
طبقه روي پیلوت و مغازه در 4 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري به مساحت کلی 680.86 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 24.76 

:مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2.19 مترمربع -1
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.60 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.60 مترمربع -3

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.60 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 24.76 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 2.02 مترمربع -6
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -7

.تبصره 7 نمی گردد
مطابق ضوابط قدیم پارکینگ ،کسري پارکینگ ندارد. (الزم به ذکر است با توجه به عدم  -8
پرداخت کسري پارکینگ در زمان پروانه و با توجه به اینکه تعداد 4باب پارکینگ در نقشه 
هاي پروانه صادره و در وضع موجود تامین گردیده به نظر می رسد درزمان پروانه ضوابط 
قدیم پارکینگ مالك عمل بوده است.توضیحا تاریخ درخواست پروانه مندرج در فرم 

درخواست پروانه موجود در پرونده بایگانی  1392/12/05 می باشد.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 58 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

داراي راي  کمسیون ماده پنج مورخ 1387/03/21 تحت عنوان (( با رعایت سطح اشغال 
مجاز 60 درصد طول زمین با افزایش تراکم بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت و سه طبقه بر روي 

.2 واحد تجاري حداکثر بمساحت 30 مترمربع موافقت گردید.)) می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي  کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 97/3/12-2/97/11804  

.بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
//.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم سکینه غمناك نسبت به راي شماره 2.96.11585 مورخ 
96.12.16 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد.

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

210  0
 

3300000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1397/03/08 2/97/11805 تجدید 
نظر

-
طالقانی-رم
ضان 
زاده-بن 
بست

2-2-10194-110-1-0-0 53
0

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده  با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي 
پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی قدیمی و با توجه به وضعیت ظاهري ملک اقدام به 
تعمیرات داخلی واضافه بنا بصورت مسقف نمودن قسمتی از محوطه با سازه سبک بصور ت 
فلزي بنا اقدام نموده حالیه وضع موجود بصورت  آمادگی  و پیش دبستانی  پویش مورد 
استفاده قرار میگیرد با توجه به عدم همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك و بالمانع  تمامی 
ابعاد موجود در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه 
: اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود.موارد تخلف به شرح زیر میباشد

تبدیل مسکونی بسطح تقریبی 110 متر مربع  و مسقف نمودن محوطه و ادغام به سازه  -1
 اصلی  بسطح 50 متر مربع  به آمادگی وپیش دبستانی پویش

 به جهت تبدیل برابر ضوابط  داراي دوباب کسري پارکینگ -2
 سال تخلف 1395میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
افزایش بنا در طبقات اول الی سوم با اعمال  ضریب1.25برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل ضریب 1.75 به ضریب1.25) جریمه بمبلغ 92,910,000(نود و  دو میلیون و  

نهصد و  ده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 61.94  1.25
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 2/97/11806 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-تابا
ن 

شمالی-زیبن
ده یک

2-3-10030-23-1-0-0 53
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 27 مورخه 1383/01/30 بصورت 3 طبقه 
.روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 288.5 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:129.24مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.99 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 43.75 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.21  -2
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.25 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -3
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32.25 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -4
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد

.داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 49.02 مترمربع -5
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -6

.داراي 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
 .افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.3 متر -8

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -10

در وضع موجود مغازه اول از حد شمالی داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1*6.8 مترمربع و به  -11
مساحت کلی 6.8 مترمربع بوده و بصورت سوپرمارکت مورد استفاده می باشد. همچنین 
مغازه دوم از حد شمالی داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1*2.5 متر و به مساحت کلی 2.5 

.مترمربع بوده که بصورت بوتیک مورد استقاده می باشد
ضمنا با توجه به مغایرت وضع موجود با حدود ابعاد اصالحی پروانه صادره نیاز به تهیه خط 

 .پروژه (مطابق طرح تفضیلی قدیم) می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 68.26 مترمربع (همکف به مساحت 21.95 مترمربع، طبقه اول 
به مساحت 22.81 مترمربع و طبقه دوم و سوم هر کدام به مساحت 11.75 مترمربع) و تبدیل 
پیلوت به تجاري به مساحت 50 مترمربع و همچنین افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.30
 متر داراي راي تجدید نظر شماره 14727 مورخه 1386/08/28 و راي بدوي شماره 3191 
مورخه 1387/02/26 و همچنین راي تجدید نظر شماره 5359 مورخه 1387/03/29 
کمیسیون محترم ماده صد در خصوص اضافه بنا (مبنی بر جریمه) و در خصوص افزایش 
:ارتفاع پیلوت (مبنی بر تعهد ثبتی) بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
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.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.96 مترمربع.(به نسبت راي سال1387) -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.94 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.21  -2
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1387.
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.5 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1387.
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.5 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.25  -4
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1387.
کاهش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.98 مترمربع.(به  -5

.نسبت راي سال 1387)
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است.(سال وقوع  -6

.تخلف 1387)
.داراي 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1387) -7
.الزم به ذکر است در خصوص افزایش ارتفاع پیلوت تعهد ثبتی رویت نگردیده است

**********
حالیه متقاضی در خصوص افزایش ارتفاع پیلوت، سند تعهد نامه غیرمالی شماره 310603 

.مورخه 1397/12/18 از دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 ارائه نموده است
**********

:عالوه بر تخلفات فوق الذکر داراي تخلف به شرح زیر نیز می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي  -1
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1387)
در خصوص کسري پارکینگ نیز اعالم می گردد کسري پارکینگ اعالم شده به درستی 
مسکونی اعالم گردیده و با توجه به اینکه مغازه هاي تجاري زیر 100 مترمربع و 2 واحد می 

.باشند مطابق ضوابط طرح تفضیلی مشمول کسري پارکینگ نمی گردند
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 683,953,200(ششصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 90.47  2.25
 

3360000  , 1396
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 136 مورخ 1396/09/01 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 521.62 مترمربع صادر گردیده و همچنین 
داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم جدید به شماره درخواست 301738 است.حالیه عملیات 
ساختمانی در مرحله اسکلت بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 94.04 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح 

:زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.51 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.51 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.51 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.51 مترمربع -4

. انباري زیر شیروانی به مساحت 49.50 متر مربع که فعالً اجرا نگردیده است -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6

.در طبقات مجموعاً به مساحت  19.71 مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( کسري پارکینگ احتمالی به دلیل عدم تعبیه درب  -8
پارکینگی و عدم کفسازي مجدداً در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود. )

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -9
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.04 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

. موجود 70.30 درصد است
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 23.28 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11367 مورخه 1396/10/16 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11435 مورخ 

.1396/10/30 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.23 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی -1
سال وقوع 1396

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.51 مترمربع . سال وقوع 1397 -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.51 مترمربع . سال وقوع 1397 -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.51 مترمربع . سال وقوع 1397 -4
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داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -5
.در طبقات مجموعاً به مساحت  19.71 مترمربع

. درخواست عدم خالف دارند

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی و نصب باالبر در حیاط ساختمان  بااعمال  ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 9,444,750

(نه میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 3.4  2
 

3100000  , 1386
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سردار 
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)
 .داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**************************
:داراي تخلفات زیر میباشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکوین به مساحت 57/5 متر مربع (سال وقوع  -1
(1376

احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 2/20متر مربع (سال وقوع تخلف  -2
(1386

نصب  باالبر در حیاط ساختمان به مساحت 1/2 متر مربع در حیاط که به طبقه سوم راه -3
دارد و مربوط به غیر میباشد .  (سال وقوع 1394)

*********************************************************
*********************************************************

***********
از بابت تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 57/5 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد 
به شماره 5918 مورخ 1376/08/10مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نطر به شماره 
 .7955 مورخ 1376/10/25 مبنی بر جریمه بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد

*********************************************************
*******************************

:حالیه با توجه به اراي کمیسیون داراي تخلف به شرح زیر میباشد
احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 2/20متر مربع (سال وقوع تخلف -1

(1386
نصب  باالبر در حیاط ساختمان به مساحت 1/2 متر مربع در حیاط که به طبقه سوم راه  -2

دارد.و مربوط به غیر میباشد.   (سال وقوع 1394)
*********************************************************

*****************************************************
از بابت باالبر داراي  فیش در واحد محترم درامد بوده که فیش و پرداختی ان نیاز به تایید 

واحد هاي مربوطه را دارد
 .به استناد خط پروژه شماره 1177-489   فاقد عقب نشینی میباشد
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حالیه با توجه به نامه مالک که بپیوست بوده مالک اذعان نموده که باالبر متعلق به طبقه 
اسوم بوده که در گزاش به این موضوع اشاره شده و سرویس در خصوص سوئیت طبقه 

 .همکف میباشد
*********************************************************

پ********************
از بابت باالبر به مساحتد 1/2 متر مربع  که داراي پرداختی بوده  و از بابت سرویس بهداشتی 
به مساحت 2/2 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/14220 مورخ 

 .1398/10/24 بوده که بپیوست میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  378,677,200(سیصد و  هفتاد و  هشت 

میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال تایید می نماید

جریمه 106.37  1
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 33,339,400(سی و  سه 

میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 18.73  0.5
 

3560000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 209 مورخ 1394/12/27 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 653/97 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 89/35 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/99متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 17/98متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 17/98متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 17/98متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 34/42 متر مربع-5
  کاهش بنا درزیرشیروانی به مساحت 6-1/23

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در  -7
 همکف و طبقات اول تا چهارم به مساحت 17/02 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی  به مساحت 18/73متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی مرکز خدمات حوزه هاي علمیه موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر تبدیل مسکونی به اداري به مساحت 164.54 مترمربع با توجه 
به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 3500000000 ریال 
فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 24262 مورخ  97.2.16 به مبلغ 
700000000(هفتصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 164.54  0
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/03/08 2/97/11813 بدوي فرهنگ 
-خیابان 
پرستار
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در خصوص 2 واحد کسري پارکینگ اداري به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اضافه بنا در همکف ، احداث سرویس بهداشتی ، تبدیل کرسی به یک 
واحد مجزا جمعاً به مساحت 99.42 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 214,747,200
(دویست و  چهارده میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 99.42  1.5
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 36,000,000(سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت آپارتمانی دو طبقه در دو واحد مکسونی 
بوده که داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 63044/ش مورخ 1380/09/12 بوده که در 
صورت مجلس تفکیکی به بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/20924 مورخ 1380/09/05 

.بوده که مدارك ان بپیوست میباشد
ساختمان در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 401/12 متر مربع (طبق صورت مجلس و نقشه 
تفکیکی ارائه داده شده از طرف متقاضی)(طبق همکف 59/47 متر مربعبه انضمام کرسی به 
مساحت 72/97 متر مربع - طبقه  اول به مساحت 91/80متر مربع-نیم طبقه 39/37 متر 

 مربع - طبقه دوم به مساحت 137/51 متر مربع)
**************************************

از مکان فوق الذکر د رحال حاضر به عنوان حوزه علمیه  مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه 
:به تغییراتی که در ساختمان ایجاد شده است داراي تخلفات زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 25/01 متر مربع -1
 تبدیل کرسی به یک واحد مجزا به مساحت 72/97 متر مربع -2

اضافه بنا در نیم طبقه  اول به مساحت 7/73 متر مربع-3
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 6/08 متر مربع-4

کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 58/38 متر مربع(به دلیل تغییر در سربندي -5
ساختمان)

با توجه به ضوابط قدیم نیاز به 4 باب پارکینگ(2 واحد مسکونی و 2 واحد اداري) بوده که -6
با توجه به تامین 1 باب پارکینگ مسکونی   داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی و 2 باب 

. کسري پارکینگ اداري میباشد
کل ساختمان بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به تعمیرات کلی از قبیل برداشتن -7
دیوارهاي داخلی -تعویض سربندي - تعمیرات نماي ساختمان بصورت کامپوزیت )(سال 

( وفوع تخلف 1391
با توجه به اینکه ساختمان در طبقه همکف و نیم طبقه به عنوان مرکز خدمات حوزه -8
علمیه مورد استفاده قرار میگیرد به مساحت 173/32 متر مربع تبدیل مسکونی به اداري را 

 .دارد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*****************************
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از بابت تخلفات فوق الذکر ( تبدیل غیر مجاز  از بابت تبدیل همکف و نیم ظبقه به هنوان 
مرکز خدمات حوزه عملیه به مساحت 164/54 متر مربع- کسري پارکینگ اداري 2 باب به 
مساحت 50 متر مربع - کسري پارکینگ مسکونی 1 باب به مساحت 25 متر مربع -و اضافه 
بنا در طبقه همکف و تبدیل کسري به واحد تجاري مجزا   جمعا به مساحت 99/42 متر مربع 
) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11813 مورخ 1397/03/8 بوده که بپیوست 

 .میباشد
حالیه با توجه به تغییرات مساحت که نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی ارائه 

: (داده است داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد (خطا در مساحت یابی
 کاهش بنا در همکف نسبت به راي صادره به مساحت 1/43 متر مربع-1

 اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 7/73 متر مربع -2
تبدیل مسکونی به اداراي  در  همکف و نیم طبقه به عنوان مرکز خدمات حوزه علمیه به -3

 مساحت 8/78 متر مربع
به استناد خط پروژه شماره 2106 به مساحت تقریبی 26/5 متر مربع در تعریض خیابان 30 

متري قرار دارد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  

473,767,400(چهارصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  شصت و  هفت هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 159.72  1
 

1300000  , 1390
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 2/97/11815 تجدید 
نظر

رودبارتان -
- کوچه 
--شهاب

2-3-10020-107-1-0-0 53
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 132.84 3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق که بصورت نسقی بوده پروانه ساختمانی به شماره 141 مورخ 
1390/06/30 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 657/6 متر 

.مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط  
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 159/72 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 30/53 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 51 متر مربع که از این مقدار به مساحت 20/48 متر -2
 .مربع بصورت کنسول برخالف پروانه به سمت شارع عام میباشد

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 39 متر مربع که از این مقدار به مساحت 8/48 متر -3
 .مربع بصورت کنسول برخالف پروانه به سمت شارع عام میباشد

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 39 متر مربع که از این مقدار به مساحت 8/48 متر -4
 .مربع بصورت کنسول برخالف پروانه به سمت شارع عام میباشد
 افزایش بنا  در  طبقه بام بصورت  به مساحت  0/19 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  اول -6
 به مساحت 36/28 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  دوم -7
 به مساحت 48/28 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  -8
 سوم به مساحت48/28  متر مربع
کسري پارکینگ ندارد
تبصره ماده 7 ندارد

مشمول قانون نما  ومنظر شهري نمیگردد
سال وقوع تخلف با توجه به بررسی صورت گرفته طبقه همکف در سال 1390 و مابقی طبقات 

 .در سال 1392 میباشد
*********************************************************
*********************************************************

****************************************************
 .رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و  عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست

حالیه با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازي به شماره 95/38/54187 /ص مورخ 
1395/0928 که بپیوست بوده درخواست شده که ملک داخل محدوده شهري واقع شده 
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.است یا خیر که با توجه به شیت شهر داخل محدوده شهري میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

باتوجه به اینکه صرف نصب دکل مخابراتی، داللت بر احداث مستحدثه ندارد و عرفا 
اینگونه تاسیسات، احداث بنا تلقی نمی گردد تا مستلزم تخریب یا جریمه ساختمانی 
قرار گیرد بنابراین ضمن نقض راي بدوي ، به لحاظ عدم وقوع تخلف ساختمانی ، به رد 

آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 15  0
 

3360000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/08 2/97/11817 تجدید 
نظر

خ طالقانی 2-2-10194-148-1-0-0 53
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط شاکی بصورت یک باب خانه بوده که 
:همسایگان به دالیل زیر شکایت خود را از ملک مورد نظر اعالم داشته اند

مالک قسمتی از ملک خود را به مساحت تقریبی 290متر مربع  به عنوان انبار لوازم  -1
خانگی مورد استفاده قرار میدهد.(طی بازدید مجدد که در تاریخ 1397/05/20 صورت گرفت  

انبار کاال جمع آوري شده بود)
با نصب دکل موبایل در حیاط خود موجبات ناراضایتی همسایگان و ترس آنان از بابت  -2

ایجاد بیماریهاي مختلف را فراهم نموده است
 . الزم به ذکر است که به دلیل عدم ورود به ملک متراژها تقریبی میباشد

.داراي 4واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
 

*********************************************************
*************************************************

.حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده مبنی بر اعتراض به راي صادره را دارد
همچنین متقاضی تامه اي به شماره 230/936219/ص مورخ 1393/07/12  که به شماره 
17150/الف مورخ 1393/07/12 ثبت در دبیرخانه مرکزي شهرداري رشت( مدارك بپیوست 
مبلغی را به شهرداري  BTS میباشد)  ارائه نموده که شرکت رایتل بابت احداث 16 دکل آنتن
پرداخت نموده ولی مدارکی از طرف متقاضی ارائه نشده که مالک بابت نصب دکل مخابراتی 

 .در منزل شخصی خود مجوزي را از شهرداري دریافت نموده باشد
شایان ذکر است که باتوجه به شکایت مطرح شده راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
2/93/8066 مورخ 1393/09/05 صادر شده که بپیوست میباشد. که راي به تخریب بناي 
احداث شده  داده شده ولی با توجه به وضع موجود و بازدید از مکان فوق الذکر اعیان 
جدیدي در خصوص استفاده تجاري احداث نشده است فقط پارکینگ ملک فوق به عنوان 
انبار لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگرد  کسري پارکینگ از بابت استفاده پارکینگ به 
عنوان تجاري میباشد و فقط دکل مخابرات جدید در حیاط ملک مذکور احداث گردیده است 

 .که در باال شرایط آن توضیح داده شد
 طبقه همکف که بصورت انبار کاال بوده جمع آوري شده و رفع تخلف ایتم شماره 1 شده است

  .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 64.96 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/03/12 2/97/11820 تجدید 
نظر

پشت -
دخانیات - 
خ امام 
خمینی-می
دان 
-فرهنگ

2-3-10103-47-1-0-0 53
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 84,000,000

(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطایی بااعمال  ضریب0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 89,812,800
(هشتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 53.46  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 837,379,200(هشتصد و  سی و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه 

هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 124.61  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 19 مورخه 1395/06/09 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی473/23 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 124/37 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 13/60 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/41 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/41 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 25/41 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 9/13 مترمربع  -6
(همچنین به مساحت 0/16 مترمربع بابت انباري زیرشیروانی باالي 5 مترمربع مشمول 

عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 0/24 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 64/96 مترمربع -8
یک باب کسري پارکینگ مسکونی دارد (با توجه به افزایش تعداد واحد از 3 به 4) -9

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -10
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -11
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 53/46 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش یک درب پارکینگی، یک باب پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 

متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است. لذا داراي یک باب عوارض کسري 
.پارکینگ(درآمدي) می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67/40 درصد بوده(با 
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احتساب سایبان) و سطح اشغال وضع موجود 77/10 درصد می باشد.(به میزان 9/70 درصد 
بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی به شماره 24679 مورخ 96.12.6 
به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم 
با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 6,114,760(شش میلیون و  یکصد و  
چهارده هزار و  هفتصد و  شصت) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در 
خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط 

توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 103.64  1
 

59000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 2/97/11822 رسیدگ
ي 
 مجدد

آزادگان- -
--عبدالعلی

2-3-10140-133-1-0-0 53
9

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/214338-95/3/3 و عطف بنامه شماره  ش ر - 
261369-96/12/22 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب 
ساختمان مسکونی قدیمی ویالئی با توجه به مدارك ارائه شده توسط مالک داراي 
فروشنامچه عادي بصورت نسقی بوده  هیچگونه بالمانعی از سوي مالک یا در شهرداري 

. رویت نشد
برابر نقشه برداري خط پروژه عرصه بسطح 232/39 متر مربع و اعیان مسکونی بسطح  
.103/64 متر مربع اعالم گردیده اعیان کال داخل تراکم   سال محاسبه 1359 میباشد

:  الزم بذکر است
برابر خط پروژه شماره  (   715 )از کل عرصه بسطح 232/39 متر مربع داراي عقب نشینی  
بسطح108.45متر مربع ( که از این مقدار 48/69 متر مربع از عرصه و 59/76 متر مربع از 
اعیان ) در تعریض  خیابان همجوار فضاي سبز حریم رودخانه قراردارد الزم بذکر است : پس 
از رعایت عقب نشینی  مساحت باقیمانده ملک مورد نظر  عرصه بسطح 123/94 متر مربع ( 
.که از این مقداراعیان  بسطح 43/88 متر مربع  ) میباشد  که  در کابري مسکونی  قرار دارد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 975,340,800(نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 193.52  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 2/97/11826 تجدید 
نظر

مطهري-صو
معه بیجار 
بن بست 
مصاح

2-3-10233-33-1-0-0 540
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم 
اعطائی بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 84,420,000
(هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 50.25  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/02 2/97/11826 تجدید 
نظر

مطهري-صو
معه بیجار 
بن بست 
مصاح

2-3-10233-33-1-0-0 540
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 195مورخه 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.862/05 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 192/78 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 24/97 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45/30 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45/30 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 77/21 مترمربع (از این مقدار به مساحت 31/91  -4
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 5/48 مترمربع -5
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 9 واحد -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -7
 به مساحت 0/74 مترمربع

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -8
.است

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 50/25 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.فعال کسري پارکینگ ندارد 

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ(درآمدي) 
.خواهد گردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73/80درصد می باشد.(به میزان 7/60 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ بااعمال  ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 247,500,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 75  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/08 2/97/11827 تجدید 
نظر

رودبارتان -
جنب 
مسجد 
محمود آباد 
روبروي 
کوچه شهید 
قناد

2-3-10195-3-1-0-0 541

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
تجاري به استناد تبصره 4  راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر 

نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستري (بشماره 37579 مورخ 97.03.01 )معادل  
656000000(ششصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 63.41  0
 

3300000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 194 مورخ 1393/12/28 به صورت 1 
طبقه در 2 واحد تجاري به مساحت کلی 99.19 مترمربع صادر گردیده و همچنین داراي 
گواهی پایان کار به شماره 245658 مورخ 1394/12/27 و به مساحت 98.66 مترمربع می 
باشد.حالیه بدون مجوز شهرداري اقدام به تخلفات شامل تعمیرات کلی و اضافه بناي تجاري 

:به مساحت کلی 24.75 مترمربع به شرح ذیل نموده است
اضافه بناي تجاري به صورت احداث مغازه در محوطه 2 متر حیاط خلوت به مساحت کلی -1
24.75 مترمربع(توضیح اینکه کل محوطه حیاط خلوت هم اکنون بعنوان مغازه مورد استفاده 

بوده و بازشو به پالك مجاور ندارد .)
تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 38.66 مترمربع(توضیحاً 2باب پارکینگ در محوطه  -2

پیلوت حذف شده است.)
تعمیرات کلی شامل افزایش ارتفاع سربندي و کاهش شیب آن به حدود 4% (ارتفاع  -3
فضاي موجود زیرشیروانی بین 2.20 تا 2.50 متر می باشد که بوسیله مصالح چوبی سربندي 

هم اکنون غیرقابل استفاده می باشد. )
.داراي 3باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -4

الزم به ذکر است داراي نظریه بند 1 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/9/10 بدین شرح 
:می باشد

نظر به قرار گرفتن 79/85 مترمربع از پالك مذکور در مسیر تعریض با تغییرکاربري از "
مسکونی به تجاري متمرکز به منظور احداث بنا صرفا در حد 2 باب مغازه به مساحت کلی 
حداکثر  60 مترمربع با ارتفاع 3/40 متر بدون بالکن و در یک طبقه با تامین 2 واحد پارکینگ 
مناسب و با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري ار سمت جنوبی پالك و با رعایت سایر 
ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردید .ضمنا عدول از راي موجب ابطال مصوبه مذکور 

".می گردد
در خصوص عدول از طرح فوق و اینکه آیا کل مساحت اعیان بعنوان تخلف به کمیسیون ماده 
100 ارسال گردد یا خیر طی نامه شماره ش ر-137787 -1396 مورخ 1396/07/13 از 
معاونت شهرسازي و معماري استعالم گردید که داراي دستور معاونت محترم شهرسازي و 

: معماري ثبت در اتوماسیون به شماره 137787 به شرح زیر می باشد
چنانچه تخلف بعد از پایانکار بوده کاربریها و مساحتهاي مندرج در پایانکار مالك عمل  "

". براي گزارش به کمسیون ماده صد است
//.درخواست کارشناسی ملک فوق را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی وراث ابوالحسن زربافی : سرقفلدار قربانعلی همت دوست 
موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر احداث بالکن تجاري به مساحت 13 
مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
45000000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 47852 مورخ  

97.3.19 به مبلغ 9000000(نه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 13  0
 

162500  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/03/19 2/97/11828 بدوي اعلم 
---الهدي

2-2-20114-46-1-0-0 54
2

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت و طول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي اعالم شده 
.تقریبی میباشد

.مغازه داراي بالکن سراري  میباشد
از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/7301 مورخ 1374/05/23 بوده که 
در بنچاق به شماره 72714 مورخ 1374/08/04 در دفترخانه شماره 53 رشت ثبت و بپیوست 

.میباشد
از بات بالکن هیچ گونه بالمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده است.  سال وقوع تخلف 

(1376-20 سال
مغازه در حال حاضر به شغل ساعت مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به طول تقریبی 2 

 .متر و ارتفاع تقریبی1 متر میباشد
*********************************************************
*********************************************************

***********************
به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد. مراتب جهت  استحضار وصدور دسترو 

 .مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي طبقات (همکف الی 
دوم)، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

177,559,200(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) 
ریال صادر می گردد. 

جریمه 35.23  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 2/97/11831 تجدید 
نظر

-
چمارسرا-بی
ستون-کوچ
ه موثقی

2-2-10195-67-1-0-0 54
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي احداث طبقه مازاد سوم با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 573,216,000(پانصد و  

هفتاد و  سه میلیون و  دویست و  شانزده هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 85.3  2
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/03/12 2/97/11831 تجدید 
نظر

-
چمارسرا-بی
ستون-کوچ
ه موثقی

2-2-10195-67-1-0-0 54
3

درخصوص عدم رعایت عرض حیات خلوت مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی به هنگام اجراي طرح اقدام نماید

سایر  0
 

3360000  , 1394 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 31,533,600(سی و  یک میلیون 

و  پانصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 18.77  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 19 مورخه 1393/02/07 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 229.65 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 204.58 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 23.49 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.57مترمربع که از این مقدار به مساحت 3.67  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1394.
اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد (طبقه سوم) به مساحت 85.30 مترمربع که از این  -4
مقدار به مساحت 3.67 مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد غربی می 

.باشد.(سال وقوع تخلف 1394)
اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) به مساحت 85.30 مترمربع که از این  -5
مقدار به مساحت 3.67 مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد غربی می 

.باشد.(سال وقوع تخلف 1394)
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -6

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به 2 واحد تجاري به مساحت 59.49  -7
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394)

تبدیل قسمتی از طبقه اول از مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 24.29 مترمربع.(سال  -8
.وقوع تخلف 1394)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.85 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
 .انباري (5 مترمربع).(این آیتم تنها مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

حیاط خلوت سراسري حد شمالی به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود به صفر  -10
تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)

.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی گردیده است -11
.تبدیل دو واحد مسکونی به سه واحد مسکونی و دو واحد تجاري -12

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري و سه باب کسري پارکینگ مسکونی بوده ولی به  -13
لحاظ اینکه دو باب مغازه تجاري باعث حذف پارکینگ هاي مسکونی گردیده اند لذا تمامی 5

. باب کسري پارکینگ، بصورت تجاري می باشند.(سال وقوع تخلف 1394)
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.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -14
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -15
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 18.77 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1394)

.در وضع موجود ملک فوق داراي فعالیت شغلی می باشد -16
به استناد خط پروژه شماره 861 به مساحت تقریبی 1.25 مترمربع از اعیان هر طبقه، از  -17

.کوچه 8 متري حد غربی داراي عقب نشینی می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 85 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -18

.موجود 98 درصد می باشد
الزم به توضیح است ملک فوق سابقا توسط کارشناس غیر، گزارش و به کمیسیون ماده صد 
ارجاع گردید که منجر به راي بدوي مبنی بر تخریب شد و متعاقبا پس از آن با توجه به 
تصمیم کمیسیون محترم پرونده طی نامه شماره 242724 مورخه 1396/11/30 دبیرخانه 
کمیسیون به منطقه برگشت داده شده تا در مورد تصمیم اعضاء بررسی و اظهار نظر گردد که 
در خصوص اعالم می گردد در صورت اعاده به وضع سابق طبقه همکف (بصورت پیلوت و 
بدون مغازه) و همچنین نقشه ارائه شده توسط متقاضی (بصورت پیلوت و بدون مغازه) داراي 

.یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یک 
طبقه مازاد (طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 530,712,000(پانصد و  سی میلیون و  هفتصد و  

دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 70.2  2.25
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/03/08 2/97/11834 تجدید 
نظر

خیابان 
دکتر  

حشمت--ب
ن بست 
رزاقی

2-2-20105-77-1-0-0 54
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 
ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 220,920,000(دویست و  بیست میلیون و  نهصد و  بیست 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 52.6  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ بااعمال  ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان ، جریمه بمبلغ 

126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/08 2/97/11834 تجدید 
نظر

خیابان 
دکتر  

حشمت--ب
ن بست 
رزاقی

2-2-20105-77-1-0-0 54
4
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 30 مورخ 1395/06/23 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 561.42 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اتمام سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 118/6 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12/1 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12/1 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 12/1 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 12/1 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم  بصورت یک طقه مازاد به مساحت 70/2 متر مربع که از این -5
مقدار به مساحت 46/36 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد.(در پروانه صادره 
زیرشیروانی به مساحت 49/02 متر مربع بصورت انباري -راهرو و راه پله آسانسور بوده که 
در وضع موجود عالوه بر احداث موارد فوق الذکر واحد مسکونی به انضمام تراس غیرمسقف 
به مساحت 72/16 متر مربع احداث نموده که بصورت طبقه مازاد حساب میگردد)واحد 

 .احداث شده با واحد طبقه سوم یکجا بصورت دوبلکس میباشد
 بناي مازاد برتراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر به مساحت 4/2 متر مربع -6

با توجه به اینکه مساحت واحد طبقه سوم به انضمام تراس روباز که متعلق به واحد  -7
مربوطه بوده باالي 180 متر مربع بوده و نیاز به دو باب پارکینگ را دارد. حالیه با توجه به 
وضع موجود کل ساختمان نیاز به 4 باب پارکینگ داشته که با توجه به نقشه  ارائه داده شده 
از طرف متقاضی 3 باب پارکینگ تامین شده و  داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی 

 .میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .تبصره 7 ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در راي بدوي 
متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي درخصوص 
اضافه بناي طبقات همکف الی سوم را به ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  485158800(چهارصد و  هشتاد و  پنج 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 82.51  1.75
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 2/97/11835 تجدید 
نظر

-
منظریه--بی
انی دوم

2-3-10060-9-1-0-0 54
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 197,299,200(یکصد و  
نود و  هفت میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 117.44  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي طبقه چهارم (عدم 
رعایت عقب سازي)، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 424,342,800(چهارصد و  بیست و  چهار میلیون و  سیصد و  چهل و  
دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 56.13  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 87 مورخه 1394/10/05 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 797.64 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 135.32 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.06 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.71 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.71 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.71 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 56.13 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 32.42  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.32 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 117.44 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

54
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي طبقات ، به مبلغ  903,168,000(نهصد و  سه 

میلیون و  یکصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 134.4  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 2/97/11836 تجدید 
نظر

ضیابري  
ماسالی دو

2-2-10045-24-1-0-0 54
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ  193,116,000(یکصد و  

نود و  سه میلیون و  یکصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 114.95  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 232 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 473.34 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 134.40 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.53 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.53 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.53 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 38.32 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 7.49 مترمربع -5

حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود ( به طول تقریبی  - 6
3 متر  )  در حد شمال شرقی به 1.93 متر  تقلیل یافته که در این قسمت باز شو واحد 

.مسکونی به صورت بالکن و عقب تر نصب گردیده است
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -9
تبصره مذکور  به مساحت کلی  114.95 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.30 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

. موجود 64.50 درصد است
سال وقوع 1396

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند

54
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي تجدیدنظر با ضریب 1.5برابر ارزش 
معامالتی جریمه بمبلغ  397,807,500(سیصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  

هفت هزار و  پانصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 85.55  1.5
 

3100000  , 1393
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 2/97/11837 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
مطهري--ص
ومعه بیجار

2-3-10233-64-1-0-0 54
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي تجدیدنظر  با ضریب 1.25 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 96,875,000(نود و  شش میلیون و  

هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.25
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/12 2/97/11837 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
مطهري--ص
ومعه بیجار

2-3-10233-64-1-0-0 54
7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 221 مورخ 1390/10/07 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 290 مترمربع صادر گردیده و 
همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 249000 مورخ 1396/03/20 به مساحت کلی 
.396.60 مترمربع می باشد..حالیه ساختمان در مرحله قابل بهره برداري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ثبت نظام ارائه شده توسط متقاضی خالف جدیدي مشاهده 
.نگردید

.درخواست پایان کار دارد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ شماره 1و2  بصورت تزاحمی مورد تایید می باشد.)
.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد

حد جنوبی باکس راه پله در طبقات باز بوده و دیوار آن بصورت جان پناه به ارتفاع تقریبی  -
.0.95 متر اجرا شده که با نقشه هاي معماري موجود در پرونده فنی نیز مطابقت ندارد

در طبقه زیرشیروانی قسمتی از دیوار شمالی انبار زیرشیروانی (حدفاصل انباري شماره (1)  -
و زیرسازي چوبی سربندي) و همچنین قسمتی از دیوار باکس راه پله متصل به زیر شیروانی 

.اجرا نشده است
//.مابقی آیتم هاي چک لیست پایان کار رعایت می گردد -

 از انجاییکه بابت متراژ 35.3 متر مربع طی راي شماره 11263مورخ 96.9.14 اتخاذ 
تصمیم گردیده لذا این شعبه  مواجه با تکلیفی نمی باشد و در خصوص مابه التفاوت 
متراژ 14.45 متر مربع ،  باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 97,104,000(نود و  هفت میلیون و  یکصد و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.75  2
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/08 2/97/11838 بدوي -
تختی--بها
-رانه دو

2-1-10046-4-1-0-0 54
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  برابر شکوائیه شماره  235738-95/11/18 و 42215-96/3/6  و عطف به  گزارش 
شماره 2/33/284583-96/5/3 شهرداري  که بر روي پالك فوق  پروانه ساختمانی بشماره 
42 مورخه 1395/07/04 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 
واحد مسکونی و به مساحت کلی 1368.93 مترمربع صادر گردیده با توجه به گزارش غیابی 
از بابت اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه  در همکف و طبقات اول الی چهارم و زیر شیروانی 
بمساحت کلی 35/30 متر مربع داراي راي صادره بشماره 2/96/11183-96/8/20  مبنی بر 
جریمه میباشد حالیه با توجه به همکاري مالک و ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 35.92 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح 

:زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.06 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.06 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.06 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.06 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.36 مترمربع (که از این مقدار به مساحت  -5
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی مشرف به کوچه 8 متري می باشد)

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.32 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 12.3 مترمربع
.افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 1.53 مترمربع -8

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

54
8

جریمه در خصوص تراکم اعطایی رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 10.31  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/09 2/97/11839 تجدید 
نظر

ضیابري 
-کوچه 
فالح آبادي

2-2-10044-6-1-0-0 54
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 
ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 153589500(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  پانصد و  

هشتاد و  نه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 33.03  1.5
 

3100000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/04/09 2/97/11839 تجدید 
نظر

ضیابري 
-کوچه 
فالح آبادي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 229 مورخه 1394/12/27 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 236.86 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:33.37 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.39 مترمربع.(الزم به توضیح است عالوه بر به  -1
مساحت مذکور به مساحت 4.35 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء خالف محسوب 
.نمی گردد ولی مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد).(سال وقوع تخلف 1396)

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.89 مترمربع.(در خصوص این آیتم الزم به توضیح  -3
است مساحت حفره راه پله (راه پله فرعی داخل واحد) در مساحت زیر بناء محاسبه نگردیده 
در صورتی که در زمان صدور پروانه جزء زیربناء محاسبه گردیده بود).(سال وقوع تخلف 

(1396.
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.47 مترمربع -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.4 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 2.61  -6
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2.53 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمد می گردد)

حیاط خلوت سراسري حد جنوبی به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود به صفر  -8
تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود بوده ولی 
در پاسیو ایجاد شده در حد جنوب غربی که رعایت حداقل ابعاد آن (3*4 متر) نمی گردد 

.بازشو موجود است).(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
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کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 10.31 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1396)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز و سرویس 
بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8943750(هشت میلیون و  نهصد و  چهل 

و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20  0.5
 

303750  , 1380
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/11843 بدوي دانش سرا - 
آل 

بویه-پنجم

2-3-10020-55-1-1-0 55
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ 
برابر سند مالکیت، به استناد پایانکار مندرج در صورتمجلس تفکیکی مندرج در جدول 

.سوابق می باشد
الزم به ذکر است در حیاط مشاعی حد جنوبی پالك به مساحت 18/00 مترمربع اقدام به 
احداث بارانداز با قدمت تقریبی سال 1396 و همچنین داراي سرویس بهداشتی به مساحت 

.تقریبی 2/00 مترمربع با قدمت تقریبی سال 1380 می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2648 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 5/85 مترمربع(به 
.مساحت 1/30 مترمربع از عرصه و به مساحت 4/55 مترمربع از اعیان هر طبقه) می باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
*********************************

با توجه به پرسش واحد محترم درآمد درخصوص سرویس بهداشتی، سال ساخت آن 1380 و 
.پس از پایانکار می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 133,500,000(یکصد و  سی و  

سه میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/02 2/97/11848 بدوي بلوار 22 -
بهمن-نبش 
امین 
اصغري
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان درحال احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 283 مورخه 
1391/12/24 به صورت 7 طبقه روي همکف به انضمام زیرزمین در 6 واحد مسکونی و 4 
واحد تجاري به مساحت کلی 1481/55 مترمربع (همچنین داراي راي کمیسیون ماده 5 
مورخه 1388/12/18 مبنی بر بالمانع بودن احداث با رعایت 2/5 متر حیاط خلوت سرتاسري 
از ضلع غرب و احداث زیرزمین جهت تامین پارکینگ به صورت 100% و سرپوشیده با افزایش 
تراکم در حد 6 طبقه بر روي 4 واحد تجاري و 7 طبقه بر روي زیرزمین برابر نقشه پیوست 

.ممهور به مهر دبیرخانه کمیسیون)می باشد
همچنین داراي تمدید پروانه به شماره 112319 مورخه 1392/12/22 و تمدید پروانه به شماره 
ارجاع 178704 موجود در سیستم بوده و نیز به استناد خط پروژه شماره 2048 و پروانه 
.. .صادره داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 6/1 مترمربع از کل پالك می باشد

..عملیات ساختمانی درحدنازك کاري میباشد
حالیه براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار بر خالف مدلول پروانه داراي 
:..افزایش بنا  درهمکف وزیرزمین جمعا بسطح18.32 مترمربع بشرح ذیل میباشد

افزایش بنا در زیرزمین بسطح 2.18 مترمربع -1
کاهش سطح رمپ بمقدار 17.42 مترمربع-2

کاهش زیربنا درهمکف بسطح 0/65 مترمربع-3
با توجه به کاهش راه پله و حذف پله فرار داراي توسعه تجاري(تبدیلی) براي 2 باب مغازه -4

 درهمکف بسطح 4.60 مترمربع
 تبدیل 4باب مغازه به یک باب مغازه-5

پله فرار درهمکف وطبقات و زیرشیروانی  اجرا نگردیده است.(هر طبقه 11 مترمربع)الزم -6
به توضیح است مقادیر مذکور درمحاسبات افزایش و کاهش و همچنین تبدیل راه  پله به 
بناي مفید (اعم از تجاري ومسکونی )آورده شده است.این بند صرفآ جهت اطالع بصورت 

..جداگانه ذکر گردیده است
توسعه بالکن تجاري بسطح 23.05 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 9.86مترمربع بصورت -7
تبدیل فضاي راه پله به تجاري  و مابقی بسطح 13.19مترمربع بصورت توسعه بناي تجاري در 

 طبقه اول بوده
کاهش زیربنا در طبقات 2 الی 7 هرکدام بسطح 7.25 مترمربع که جمعا بسطح 43.50  -8

 مترمربع
کاهش سطح راه پله وآسانسور درطبقات 2-7  و افزودن به زیربناي مفید واحد هاي -9

مسکونی هر طبقه بمقدار 4.97 مترمربع جمعا بسطح  29.82 مترمربع
افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.95 مترمربع-10
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تبدیل زیرشیروانی به یکباب انباري بسطح 8.57 مترمربع (مقدار 3.57مترمربع مازاد -11
درامدي)

..باتوجه به راي کمیسیون ماده پنج ضوابط تبصره 7 سقف تراکم تعلق نمیگردد-12
..مشمول نما ومنظر نمیگردد-13

..با توجه به پروانه صادره گسري فضاي باز و فضاي سبز تعلق نمیگردد-14
با توجه به توسعه تجاري داراي دو واحد پارکینگ تجاري تعلق کرفته که یک واحد  -15
پارکینگ تجاري تامین و  یک واحد دیگر  کسري پارکینگ تجاري داشته که براساس ضوابط 
پروانه صادره  بایستی پرداخت میشده که با توجه به گواهی واحد محترم درآمد پرداخت 

نشده است .(داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد)
*********************************************************

**********************
از بابت تخلفات مذکور داراي راي بدوي به شماره 2/96/11490 مورخ 96/1208بوده که با 

:توجه به راي صادره داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
 .یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد -1

*********************************************************
**********

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 230092-1396 مورخ 1396/11/14 که 
بپیوست بوده در خصوص اینکه ملک مورد نظر سابقا داراي پرونده در کمیسیون ماده صد 

.بوده که کارشناس وقت به ان اشاره اي نشده است
با توجه به بررسی بعمل امده  مشخص گردید که مالک سابقا در ملک خود اقدام به احداث 
مغازه نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/8480 مورخ 
1394/2/05 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/94/8512 مورخ 

.1394/03/09 بمبنی بر تخریب میباشد
با توجه  به اینکه مالک پروانه احداث بنا به شماره فوق الذکر دریافت نموده اقدام به تخریب 

 .ملک قبلی نموده است و  پروانه صادره را با تخلفات فوق اجرا نموده است
*********************************************************

*****************************************************
از بابت تخلفات  فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11848 مورخ 

 .1397/04/02 بوده که بپیوست میباشد
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 . سرویس بهداشتی در مغازه اجرا شده است

 .اضافه بنا بالکن و تبدیل مسکونی به تجاري در همکف خارج از عمق تجاري میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 2.15
مترمربع تراکم اعطایی با اعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
ضریب 1.75 به ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 3,612,000(سه میلیون و  ششصد و  دوازده 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 2.15  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/09 2/97/11851 تجدید 
نظر

چهارراه 
میکائیل-پ
شت بانک 
مسکن-بن 
بست ششم  
انتهاي 
کوچه

2-3-10254-117-1-0-0 55
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب1.75به ضریب 
1) جریمه به مبلغ 250622400(دویست و  پنجاه میلیون و  ششصد و  بیست و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 74.59  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 91 مورخ 1395/12/07 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 1 واحد مسکونی به صورت دوبلکس و به مساحت کلی 437.84 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 74.59 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.65 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.65 مترمربع -2
. کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 8.13 مترمربع -3

.  اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 5.29 مترمربع -4
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -5

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -7
.تبصره مذکور  به مساحت کلی  2.15 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50.92 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8

. موجود 64.25 درصد است
سال وقوع 1396

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند

55
2

کارشناس شهرداري جهت اخذ توضیحات در جلسه آتی کمیسیون حضور یابد. سایر 19.8 80000  , 1370 تجاوز به معابر عمومی 1397/06/25 2/97/11856 فرم 
قرار

خ -
شعاعی--
ك شارمی 
- بن بست 
زاهدي

2-2-10208-8-1-0-0 55
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده شش دانگ یک باب خانه به شماره 1374/15 برابر سند مالکیت ، فاقد 
مساحت و حدود اربعه ، از بابت اعیان ویالیی داراي بالمانع شماره 34194 مورخ 1357/08/11

 .  بوده و خالفی مشاهده نشد
قابل ذکر است حد غرب طبق سند مالکیت به کوچه شماره 1374/17 جدیداالحداث بوده 
 . ولیکن در وضع موجود کوچه موجود نبوده و عمالً در تصرف پالك ثبتی فوق قرار دارد
. مساحت عرصه و حدود ابعاد بر اساس کروکی ثبتی ارائه شده توسط متقاضی است

مساحت کوچه مذکور بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 19.80 متر مربع است
 .

*********************************************************
********************

در خصوص عدم عبور تاسیسات از کوچه مذکورداراي پاسخ استعالم  از ادارات آب و فاضالب 
به شماره 245409 مورخ 1395/12/01 و برق به شماره 247257 مورخ 1395/12/03 و گاز به 

. شماره 245407 مورخ 1395/12/01 ( جملگی ثبت در دفتر شهرداري )  است
*********************************************************

********************
داراي نظریه واحد محترم حقوقی  درج در پرونده شماره 303246 بدین شرح است:بر اساس 
نامه شماره 96/31/25533 مورخ 1396/06/02 اداره کل راه و شهرسازي امکان فروش و 
واگذاري بن بست زاهدي به مجاورین آن وجود نداشته فلذا کوچه مذکور می بایست از 
".تصرف وراث مرحوم نجف زاده خارج گردد و یا اینکه سند ایشان اصالح گردد

*********************************************************
********************

حالیه و با توجه به ارایه سند مالکیت پالك مجاور غربی به شماره 1374/27 و با توجه به 
اینکه مطابق صفحه مالحظات آن کوچه حد شرقی حذف گردیده فلذا جهت تکمیل گزارش 

.نیاز به اظهارنظر واحد محترم خط پروژه می باشد
*********************************************************

********************
با استناد به خط پروژه شمار 1402 پیوست کوچه فوق (پالك ثبتی 1374/17)داراي عقب 

.نشینی به مساحت تقریبی 2.70 مترمربع می باشد
*********************************************************

********************
همچنین داراي نامه مدیرشهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي به شماره 
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97/31/22146 مورخ 1397/05/11 بدین شرح است: به جهت جلوگیري از تضییع حقوق 
مالکان در صورت عدم توافق بین مالکین در اجراي طرح تفصیلی مصوب مالك عمل گذر 
مشترك مطابق اسناد مالکیت با عرض 1.50 متر کماکان حقوق مالکین بن بست گذر مشترك 
//".بود و در صورت ارایه توافقنامه محضري بین مالکین حذف گذر مشترك بالمانع است

در خصوص اعتراض آقاي فرزاد عابدي جفرودي و شرکاء نسبت به راي شماره 
2.97.11610 مورخ 97.2.25 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 65.64  2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 104 مورخ 1396/05/11 به 
صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 663 متر مربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 79/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 16/94 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20/94 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 0/94 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 2/82 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي حد شمالی اجرا  -7

.شده است
مشمول تبصره 7 نمی گردد. (در زمان صدور پروانه خارج تراکم نداشته است) -8

.فعال کسري پارکینگ ندارد -9
رعایت فضاي باز می گردد. با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت فضاي سبز  -10

.می گردد.(تا این مرحله اجرا نشده است
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

بابت اضافه بنا به مساحت 16/94 مترمربع در همکف داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
.شماره 2/96/11057 مورخ 1396/07/11می باشد

پس از راي مذکور پروانه مرحله دوم به شماره 299208 مورخه 1396/05/11 صادر گردیده 
.است

(حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد: (سال وقوع 1396
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20/94 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20/94 مترمربع -3

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -4
مساحت 2/82 مترمربع
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الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66/9 درصد بوده و سطح 
(اشغال وضع موجود 73/9 درصد می باشد. (به میزان 7/00 درصد بیش از سطح اشغال مجاز

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 86/11 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 144,664,800
(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در 

حق شهرداري رشت صادر و اعالم میگردد .

جریمه 86.11  0.5
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حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 13-خ-97 
مورخ 1397/03/09 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و میزان تخلفات و پیشرفت 70 درصدي سازه و 
کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی در خصوص 
مساحت 133/05 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 670572000(ششصد و  هفتاد 

میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 133.05  1.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 66 مورخه 1395/10/05 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 400.81 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.05 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.09 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.09 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.09 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.09 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 64.69 مترمربع که از این مقدار به  -5
مساحت 4.84 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد.(این طبقه زیر شیب 30 درجه 

.می باشد)
.عدم اجراي راهرو و انباري زیرشیروانی به مساحت 28.06 مترمربع -6

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 86.11 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است قبل از صدور پروانه داراي راي بند 3 مورخه 1393/07/01 کمیسیون 

:ماده 5 به شرح زیر می باشد
به استناد بند 19 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/03/28، با توجه به اینکه مساحت پالك 
مذکور کمتر از 200 مترمربع بوده و حدود 20 درصد از ملک در مسیر عقب نشینی قرار گرفته 
است. با احداث بنا در حد 3 طبقه مسکونی بر روي پیلوت در 3 واحد و افزایش بنا خارج از 
طول 60 درصد با رعایت 4 متر عمق فضاي باز از حد شرق پالك با تامین پارکینگ بر اساس 
.ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
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**********
حسب نامه شماره 69708 مورخه 1397/04/16 کمیسیون ماده صد، گزارش فوق در تاریخ 

.1397/0.5/01 بروز رسانی گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  185,640,000(یکصد و  

هشتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.2  1.25
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 225 مورخه 1394/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 909.98 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 44.2 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 8.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.16 مترمربع -6
.کاهش تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 7 واحد -7

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 366105600(سیصد و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  پنج 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.48  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 2/97/11861 بدوي بلوار 
آزادي-بن 
بست گنجی

2-3-10063-65-1-0-0 55
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 76 مورخ 1395/11/09 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی  در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 

.2134.63 مترمربع صادر گردیده است
.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:53.09 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 9.21 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 9.21 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 9.21 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 9.21 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت عدم رعایت 2متر عقب ساز به مساحت 12.23 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت عدم رعایت 4متر عقب ساز به مساحت 36.49 مترمربع -6

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.37 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 2.74  -8

مترمربع
. کسري پارکینگ ندارد -9

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول  -10
.تبصره 7 نمی گردد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
از بابت اضافه بنا به مساحت 49.60 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به 
انباري در زیرشیروانی به مساحت 4.88 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده100 به 
شماره 2/97/11861مورخ 139704/09 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت عدم رعایت 2متر عقب ساز به مساحت 0.63  -1

مترمربع(همزمانساز - سال تخلف 1396)
اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت عدم رعایت 4متر عقب ساز به مساحت 0.63  -2

مترمربع(همزمانساز - سال تخلف 1396)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.23 مترمربع(همزمانساز - سال تخلف 1396) -3

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 2.14 -4
 مترمربع(نسبت به راي)
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
72240000(هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 43  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/12 2/97/11862 بدوي مطهري- 
دودکار

2-3-10228-22-1-0-0 55
8

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,201,337,600(دو میلیارد و  
دویست و  یک میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 327.58  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 196 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1244/70 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 245/88 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1395)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 41/56 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41/56 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41/56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41/56 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59/65 مترمربع (از مقدار مزبور به مساحت 18/09  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 19/99 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 4/96 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 9 واحد مسکونی با  -8
توجه به احداث واحد مسکونی در طبقه همکف و تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به مساحت 

76/74 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

به مساحت 13/14 مترمربع به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی (5  -10
.مترمربع) مشمول عوارض درآمدي می گردد

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 43/00 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده 

55
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که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك 
تغییري حاصل نکرده است لیکن به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض 
کسري پارکینگ خواهد گردید. همچنین یک باب عوارض کسري پارکینگ با توجه به در 
تزاحم بودن پارکینگ هاي شماره 3 و 6 مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ می گردد. 

(مجموعا دو باب عوارض کسري پارکینگ)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 70/40 درصد می باشد.(به میزان 10/40درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
******************************

درخصوص عوارض کسري پارکینگ سند اقرارنامه غیرمالی به شماره 22029 مورخه 
1397/05/17 ارائه گردیده است و با توجه به فیش درآمدي صرفا یک باب عوارض کسري 

.پرداخت گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*****************************
درخصوص بخشی از حد غربی که به داالن منتهی می گردد در زمان صدور پرونه تعهدنامه به 
شماره 14995 مورخ 1395/02/22 دفترخانه شماره 163 رشت مبنی بر این که تا پیش از 
صدور گواهی عدم خالف نسبت به اصالح سند مالکیت اقدام نموده در غیر این صورت حق 
هیچ گونه درب بازشو به کوچه را نداشته و برابر تعهد هرگونه اعتراض را از خود سلب و 

.ساقط نموده است
.قابل ذکر است در حد مذکور در وضع موجود اقدام به نصب پارکینگی گردیده است

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
*****************************

با توجه به سند اصالحی ارائه شده بخشی از حد غربی که به داالن منتهی می گردید حالیه 
.به صورت شارع عام اصالح گردیده است

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی در خصوص احداث سرویس بهداشتی در حیاط با اعمال ضریب  
یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 607,162(ششصد و  

هفت هزار و  یکصد و  شصت و  دو)  ریال صادر می گردد.

جریمه 1.75  1
 

346950  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 2/97/11864 بدوي ضیابري-کو
چکپور - 
فرعی 5 - 
مجتمع 
آفرین

2-2-10040-7-1-0-0 55
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي مکان ارائه شده توسط متقاضی پروانه و پایانکار مندرج در سیستم صادر 
گردیده و پس از آن ساکنین مشاع اقدام به احداث سرویس بهداشتی به مساحت تقریی 
1.75 مترمربع با مصالح بلوکی در منتهی الیه حد شمالی غربی حیاط نموده اند.(سال وقوع 

.تخلف 1380)
به استناد خط پروژه شماره 475 به مساحت تقریبی 0.75 مترمربع از عرصه مشاعی، به 

.مساحت .1 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

55
9

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به اعتراض مالک در خصوص سال وقوع تخلف 
نظر به فنی بودن موضوع بررسی سال وقوع تخلف جلب نظر هیات کارشناسان رسمی 
دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 261866 مورخ 96/12/23 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري ، زمان وقوع تخلف را در طبقه اول به مساحت 3/73 متر مربع و نیم 
طبقه دوم به مساحت 95/12 متر مربع و طبقه سوم به مساحت 3/73 متر مربع و جمعا 
به مساحت 102/37 متر مربع بصورت همزمانساز را سال (1382) اعالم می نمایند که 
علیرغم ابالغ به ذینفع اعتراض موثري صورت نگرفته و نظریه کارشناس با اوضاع و 
احوال محقق و مسلم قضیه نیز انطباق داشته است لذا ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص تخلفات فوق االشاره راي به 
جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1382) جریمه بمبلغ 

142,360,524(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  پانصد و  بیست 
و  چهار) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 102.58  4
 

346950  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/03/22 2/97/11873 تجدید 
نظر

سبزه میدان 2-2-10053-186-1-0-0 560
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به اعتراض مالک در خصوص سال وقوع تخلف 
نظر به فنی بودن موضوع بررسی سال وقوع تخلف جلب نظر هیات کارشناسان رسمی 
دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 261866 مورخ 96/12/23 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري ، زمان وقوع تخلف را  در همکف بصورت اضافه بناي تجاري به 

مساحت 44/52 متر و طبقه اول بصورت آسانسور به مساحت 3/49 متر و طبقه دوم 
آسانسور به مساحت 3/49 متر مربع و اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11/65 متر 
مربع و تبدیل طبقه دوم از اداري به بانک به مساحت 249/02 متر و تبدیل نیم طبقه 
دوم از اداري به بانک به مساحت 95/12 متر مربع و تبدیل طبقه سوم از مسکونی به 
بانک به مساحت 271/08 متر مربع و جمعا به مساحت 678/37 متر مربع را سال 
(1384) اعالم می نمایند که علیرغم ابالغ به ذینفع اعتراض موثري صورت نگرفته و 
نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه نیز انطباق داشته است لذا 
ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

تخلفات فوق االشاره راي به جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 
(1384) جریمه بمبلغ 1412162829(یک میلیارد و  چهارصد و  دوازده میلیون و  
یکصد و  شصت و  دو هزار و  هشتصد و  بیست و  نه)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 678.37  4
 

520425  , 1384 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/03/22 2/97/11873 تجدید 
نظر
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 395 مورخ 1378/12/19 و پایانکار شماره 22782
 مورخ 1383/06/12 به صورت مسکونی ، تجاري اداري با زیر بنا کلی 1015.8 متر مربع صادر 
گردیده حالیه  با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به 
:مساحت کلی 165.73 مترمربع بر خالف پایانکار صادره و به شرح زیر است

اضافه بنا تجاري در طبقه همکف به مساحت 44.52 مترمربع ( که از این مقدار به مساحت  -1
3.49  متر مربع احداث آسانسور و به مساحت 28.78 متر مربع احداث انباري در حیاط و و 

به مساحت 12.25 متر مربع توسعه موتورخانه سال وقوع 1384)
اضافه بنا تجاري در طبقه اول به مساحت 7.22 مترمربع ( که از این مقدار به مساحت  -2
3.49  متر مربع احداث آسانسور سال وقوع 1384 و به مساحت 3.73 متر مربع خطا در 

مساحت یابی سال وقوع 1382 )
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 10.17 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه دوم به صورت احداث آسانسور به مساحت 3.49 متر مربع سال وقوع  -4
1384)

اضافه بنا  اداري در نیم طبقه دوم به مساحت 95.12 مترمربع به صورت یکدست ساز و  -5
همزمان ساز سال وقوع 1382 ( فضاي مذکور در نقشه هاي زمان صدور پروانه موجود بوده 

( لیکن در محاسبات پروانه و پایانکار صادره لحاظ نگردیده
اضافه بنا مسکونی در طبقه سوم به مساحت 15.38 مترمربع.  ( که از این مقدار به  -6
مساحت 11.65 متر مربع سال وقوع 1384 و  به مساحت 3.73 متر مربع خطا در مساحت 

یابی سال وقوع 1382
تبدیل طبقه دوم از اداري به بانک به مساحت 249.02 متر مربع از این مقدار به مساحت  -7

 تقریبی 9.70 متر مربع کنسول به خیابان 16 متري حد شرقی است
تبدیل نیم طبقه دوم از اداري به بانک به مساحت 95.12 متر مربع -8

تبدیل طبقه سوم از مسکونی به بانک به مساحت 271.08 متر مربع از این مقدار به  -9
 مساحت تقریبی 9.70 متر مربع کنسول به خیابان 16 متري حد شرقی است

باب کسري پارکینگ دارد لیکن با توجه به محاسبه 12 باب کسري پارکینگ در فرم  11
. کنترل نقشه زمان صدور پروانه نیاز به بررسی واحد محترم درآمد است
. داراي تابلو تبلیغاتی  به ارتفاع 1.5 متر و عرض 14 متر است

ضمناً بدون اخذ مجوز هاي الزم اقدام به تعمیرات جزئی در طبقه همکف ( بانک )  شامل گچ 
. کاري ، کف سازي ، تاسیسات ، دکوراسیون داخلی ، نصب دستگاه عابر بانک نموده است

. در خصوص میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه است
. کل مجموعه فوق به صورت سرپرستی پست بانک گیالن مورد استفاده است
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. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
______________________________

. با توجه به گواهی واحد محترم درآمد کسري پارکینگ ندارد
-------------------------------------

به استناد طرح تفصیلی مصوب 95/11/2 و همچنین نامه معاونت معماري و شهرسازي به 
.شماره 8799-96/1/21 فاقد عقب نشینی است

--------------------------------------
با توجه به تخلفات جدید صورت گرفته نیاز به اصالح نقشه برداري وضع موجود توسط 

 متقاضی است

در خصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی وراث مرحوم سهراب شیري 
(احداث بناي غیر مجاز بصورت یکباب خانه ویالیی)با توجه به سال وقوع تخلف 

(1349) واینکه در سال مقرر بابت ارزش معامالتی ساختمانها مبلغی منظور نگردیده ، 
از طرفی اساساً شهرداري فاقد کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی به اینگونه تخلفات 
بوده لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه موضوع به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی 

و تعیین جریمه بابت تخلف اعالمی را ندارد لذا به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 70 55000  , 1349 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 2/97/11876 بدوي نقره 
دشت-کوي 
حبیب 
زاده-کوچه 
بابایی

2-2-10165-88-1-0-0 561

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 1546/110(سند 
.مالکیت فاقد مساحت) برابر سند مالکیت می باشد

داراي یک باب اعیان مسکونی در یک واحد به مساحت تقریبی 70 مترمربع با مصالح آجري 
و با قدمت تقریبی 48 سال بوده که از بابت آن بالمانعی ارایه نگردید.(اعیان مذکور تماماً 

داخل تراکم می باشد.)
با استناد به خط پروژه شماره 749 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 11.20 

.مترمربع از عرصه می باشد
.مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد

//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه در راي شماره 2/97/11765مورخ 97/2/29 صادره از این کمیسیون، در 
متن راي، ضریب جریمه، اشتباها عدد (1)  قید گردیده، درحالیکه ضریب اعمال شده 
براي تخلف مذکور در راي (0.5) بوده لذا این کمیسیون با اعمال اینکه ضریب اعمال 
شده 0.5 می باشد دادنامه مذکور را اصالح و جریمه به مبلغ 16027200(شانزده میلیون 

و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال را تایید می نماید. 

جریمه 33.39  0.5
 

960000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط 1397/03/22 2/97/11877 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

خیابان امام 
خمینی-روب
روي هتل 
پامچال-کو
چه بوعلی 
سیناي دوم

2-3-10118-12-1-0-0 56
2

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/286577-96/5/4 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه 
شماره  ش ر -226927-96/11/10 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از 
پالك فوق برابر سوابق و مدارك  ارائه شده مکان فوق داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 
12/3758 بصورت ششدانگ  یکباب خانه  بمساحت 200 متر مربع به استناد بنجاق ارائه 
شده برابر سند قطعی غیر منقول بشماره 134421-77/10/12 از دفتر خانه شماره 46 رشت 
داراي   بالمانع بشماره 3/22/19940-77/10/2  میباشد.  با توجه به ارائه کروکی نقشه 

برداري  توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس وحید پیک دوست  چماچائی  داراي پروانه 
اشتغال  بشماره 00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت اعیان 133/62 متر 
مربع ( از این مقدار بسطح 7/25 سکوي مسقف و راه پله ارتباطی بسطح 0/71 متر مربع و 
سرویس جداساز در حیاط  بسطح 2/35 متر مربع )و همچنین بارانداز بسطح 33/39 متر 
مربع ترسیم و اعالم گردیده است وضعیت موجود با توجه به همزمان ساز بودن از بابت اعیان 

 مسکونی و سرویس جداساز در حیاط  داراي بالمانع صدرالذکر بشماره 
3/22/19940-77/10/2 میباشد . حالیه مالک بر خالف مجوز در قسمت حیاط در حد جنوبی 
ملک  که درصفحه حدود و مشخصات سند به کوچه منتهی بوده  وضع موجود نیز کوچه 
میباشدمالک  مبادرت به احداث بارانداز فلزي جهت پارکینگ خودرو بر روي درب ورودي 
آهنی ماشین روي  قدیمی  ونصب یک درب جدید کنترلی ماشین رو اقدام نموده است موارد 

: تخلف به شرح زیر است
احداث بارانداز فلزي بسطح 33/39 متر مربع جهت بارکینگ خودرو -1

.سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
.برابر خط پروژه شماره 2250 فاقد عقب نشینی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده  نظر به اینکه برابر نامه شماره 40319 مورخ 
97.03.06 شهرداري ،  افزایش بنایی برخالف بالمانع  شماره 16245 مورخ 1360.04.03
صورت نگرفته بلکه داراي کاهش زیربنا نیز می باشد،لذا با توجه به عدم احراز تخلف 
نامبرده  ضمن نقض راي بدوي ، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري 

ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 68.35  0
 

2100000  , 1396 1397/04/09 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/11878 تجدید 
نظر

بلوارامام 
خمینی- 
خیابان 
محمدنژاد-
کوچه 
 علیزاده

2-3-10119-8-1-0-0 56
3
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توضیحات بازدید احتراما گزارش شماره 2/33/303584-96/12/13 و عطف بنامه شماره  ش ر - 
22756-97/2/15 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 2838/246  بصورت ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 93 متر مربع فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد.الزم به 
ذکر است در صفحه حدود و مشخصات  سند مالکیت حد شرق  به کوچه منتهی گردیده در 
صورتیکه در وضع موجود به پالك منتهی است همچنین حد جنوب در سند مالکیت به پالك 
منتهی است در صورتیکه در وضع موجود به کوچه منتهی است. داراي  بالمانع شماره 16245

.  مورخه 1360/04/03 میباشد
از بابت  اعیان مسکونی بسطح 57/85 متر مربع و انباري بسطح 10 متر مربع و سرویس 
بهداشتی بسطح 6/27 متر مربع   تعمیرات جزیی بصورت چکه گیري حلب، تخریب انباري، 
سرویس و حمام جداساز احداثی در حیاط، رنگ آمیزي و سنگ زدن، نصب درب کرکره اي 
جهت درب ماشین رو مجوز تعمیرات بشماره 301860-96/10/27 دریافت نموده است .حالیه  
وضع موجود مالک بر خالف مجوز مبادرت تعویض کامل سربندي اقدام نموده الزم بذکر است 
به جهت استکام سربندي بر روي دیوار هاي باربر (حمال) در حد جنوب دو عد تیر آهن  
افقی و یک عدد قوطی فلزي عمودي  بدون افزایش ارتفاع اقدام نموده است . مشمول 

 تعمیرات کلی میباشد
الزم بذکر است : تعمیرات کامل اجرا نشده و با توجه به شکوائیه همسایه ادامه کار متوقف 

 میباشد
با توجه به نقشه برداري ارائه توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس فرهاد محمد رزداري  
داراي پروانه اشتغال بشماره 00069-610-11 عضو  سازمان  نظام مهندسی ساختمان گیالن 
مساحت عرصه بسطح 93/10 متر مربع و مساحت اعیان مسکونی  بسطح 52/59 متر مربع 
مساحت سرویس بسطح 3/52 متر مربع تر سیم و اعالم گردیده است  با توجه به بالمانع 
: صادره داراي مابه التفاوت کاهش بنا  بسطح کلی 18/01 متر مربع  به شرح زیر شامل

 داراي کاهش بنا در قسمت اعیان مسکونی  بسطح 5/26 متر مربع -1
 داراي کاهش بنا بسطح 10 متر مربع از بابت تخریب انباري -2

 داراي کاهش بنا بسطح 2/75 متر مربع از بابت تخریب  قسمتی از سرویس بهداشتی -3
به استناد خط پروژه شماره 1663 به مساحت تقریبی 59.25 مترمربع از اعیان و به مساحت .

.تقریبی 9.10 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد

56
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970904003283 مورخ  1394/11/05 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد ، موارد نقض از سوي دیوان به شهرداري اعالم می گردد که طی نامه شماره ش 
ر - 145734- 1396 مورخ 1396/07/24 اعالم گردید ملک مورد نظر شامل یک باب 
خانه به مساحت 90 متر مربع و یک باب مغازه به مساحت 36 متر مربع و بالکن به 
مساحت 8 متر مربع داراي بالمانع به شماره 3/33/86713 مورخ 1392/08/19 

میباشد و همچنین اعالم گردید اساسا بنا نه در معبر بوده و نه به معبر تجاوز نموده و 
تنها داراي عقب نشینی میباشد لذا با توجه به استعالم صورت گرفته نظریه کارشناس 
در خصوص قسمت منقوض راي کمیسیون از سوي دیوان (تجاوز به معبر) که اعالم 
گردید تجاوزي به معبر صورت نگرفته است لذا کمیسیون این بخش از گزارش اولیه 
شهرداري را قابل طرح در کمیسیون ندانسته و سالبه به انتفاع موضوع می باشد لیکن 
در خصوص سایر تخلفات با توجه به رد اعتراض مالک از سوي دیوان کمیسیون مواجه 

با تکلیفی نمی باشد .

سایر 148.84  0
 

2360000  , 1392 تجاوز به معابر عمومی 1397/04/30 2/97/11879 رسیدگ
ي 
 مجدد

میدان -
فرهنگ-آزا
-دگان

2-3-10144-71-1-0-0 56
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ اعیان یکبابخانه و دو باب مغازه 
(مطابق سند) می باشد.(سند مالکیت ارائه شده توسط متقاضی فاقد مساحت و حدود ابعاد 
بوده لذا مساحت و حدود ابعاد وضع موجود عرصه، مندرج در سیستم بر اساس کروکی نقشه 

.برداري ارائه شده توسط متقاضی است)
از بابت یک واحد مسکونی به مساحت 90 مترمربع، یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 36 
مترمربع و بالکن به مساحت 8 مترمربع داراي بالمانع شماره 3/33/86713 مورخه 

1392/08/19 بوده و حالیه طی بازدید بعمل آمده ملک فوق بصورت یک ساختمان مشتمل بر 
:یک واحد مسکونی و دو واحد تجاري به شرح زیر می باشد

یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 74.09 مترمربع که در این خصوص داراي اضافه بنا  -1
.همزمان ساز به مساحت 23.72 مترمربع با مصالح بنایی می باشد.(سال وقوع تخلف 1360)
یک باب مغازه به مساحت تقریبی 32.76 مترمربع که از تبدیل و تجمیع دو باب مغازه  -2
مذکور در سند مالکیت ایجاد گردیده و داراي بالکن به مساحت 8.32 مترمربع و تابلو به 
ابعاد تقریبی 2*0.5 متر و به مساحت کلی 1 مترمربع بوده که بصورت الستیک فروشی و 

.آپاراتی مورد استفاده می باشد
در خصوص این آیتم داراي کاهش بنا در مغازه به علت خطا در مساحت یابی به مساحت 
3.24 مترمربع و افزایش بنا همزمان ساز در بالکن با مصالح بنایی به مساحت 0.32 مترمربع 

.می باشد.(سال وقوع تخلف 1360)
یک باب مغازه خالف ساز به مساحت 39.63 مترمربع که از تبدیل قسمتی از ساختمان  -3
مسکونی موجود (آیتم شماره 1) با مصالح بنایی ایجاد گردیده و فاقد بالکن است.(سال وقوع 
تخلف 1393).،همچنین داراي  تابلو به ابعاد تقریبی 1.2*3.3 متر و به مساحت کلی 3.96 
مترمربع بوده و بصورت فروشگاه لوازم پزشکی مورد استفاده می باشد.(این آیتم کال خالف 

.می باشد)
از بابت آیتم شماره 3 داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف  -4

(1393.
به استناد خط پروژه شماره 2213 به مساحت تقریبی 37.5 مترمربع از اعیان داراي عقب 

.نشینی می باشد
**********

حالیه با توجه به نامه شماره 131247 - 1395 و پرسش هاي کمیسیون محترم ماده صد الزم 
به توضیح است که ملک فوق به مساحت 37.5 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی بوده و 

.در صورت ابقاء 1 باب کسري پارکینگ تجاري مشمول می گردد
**********
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حالیه با توجه به نامه شماره 210480 - 1395 مورخه 1395/10/14 کمیسیون محترم ماده صد 
اعالم نموده با توجه به محتویات پرونده مقرر گردید شهرداري در خصوص کاربري ملک و با 
عنایت به کاربري امالك همجوار اعالم نظر نماید که در این خصوص جهت دستورات مسئول 

.محترم فنی تقدیم می گردد
**********

حالیه در پاسخ به نامه شماره 74001 - 1396 مورخه 1396/04/20 کمیسیون محترم ماده صد 
اعالم نموده نظریه کارشناس رسمی دادگستري که پیوست پرونده است که با توجه به تغییر 
گزارش اینجانب از لحاظ مساحت ریز فضاها با گزارش اینجانب مغایر بوده و مورد تایید نمی 

.باشد.(البته در این گزارش اشاره اي به کسري پارکینگ نگردیده است)
همچنین حالیه در پاسخ به نامه شماره 73998 - 1396 مورخه 1396/04/20 کمیسیون 
محترم ماده صد اعالم نموده اساسا بنا نه در معبر بوده و نه به معبر تجاوز نموده لذا تنها 

.داراي عقب نشینی می باشد
ضمنا با توجه به ارائه ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی این گزارش در تاریخ 

.1396/07/05 اصالح گردیده است
همچنین اشاره می گردد ملک فوق با گزارش قبلی داراي راي بدوي شماره 2/93/7666 
مورخه 1393/07/12 و راي تجدید نظر شماره 2/93/8070 مورخه 1393/09/08 کمیسیون 
محترم ماده صد مبنی بر تخریب  و اعاده به وضع سابق و راي دیوان عدات اداري با شماره 

.دادنامه شماره 9409970904003283 مورخه 1394/11/05 می باشد
**********

حالیه در پاسخ به تصمیم شماره 2/97/10212 مورخه 1397/02/15 و متعاقب آن  نامه شماره 
26960 مورخه 1397/02/19 دبیر محترم کمیسیون ماده صد اعالم می گردد تبدیل قسمتی 
از ساختمان مسکونی موجود به مغازه تجاري، به مساحت 39.63 مترمربع می باشد و این 
مقدار سابقا نیز در گزارش اعالم گردیده بود. همچنین در تصمیم اعضاء محترم کمیسیون 
تبدیل انباري مسکونی به تجاري اعالم گردیده در صورتی که در گزارش به انباري مسکونی 

.اشاره اي نشده و صرفا مسکونی اعالم گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمدرضا صابري مجد و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به قدمت بنا ، میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا 
احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا 
به مساحت 34/95 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
13028180(سیزده میلیون و  بیست و  هشت هزار و  یکصد و  هشتاد) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 34.95  1
 

520425  , 1362
 , 1386

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/23 2/97/11882 بدوي الکانی-جن
ب قنادي 
سهیل

2-2-10026-105-1-0-0 56
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی دو باب مغازه  (قطعات 1 و 2 تفکیکی )( که توسط متقاضی 
تعرفه نگردید )  به انضمام موتورخانه و انباري به مساحت 11.56 متر مربع و شوفاژخانه به 
مساحت 7.84 متر مربع در همکف و دو واحد آپارتمان در طبقه اول و دوم  ( قطعه 3  

تفکیکی به مساحت 74.31 متر مربع در طبقه اول و قطعه 4  تفکیکی به مساحت 75.64 متر 
مربع در طبقه دوم ) که از بابت کل بنا داراي سوابق به شماره 26945 مورخ 1363/02/16 

  . است
مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات کلی و نصب آسانسور و اضافه کردن فضاي نورگیر به 

مساحت مفید نموده است . سال وقوع 1386
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 31.28 

:مترمربع به شرح زیر است

اضافه بنا در تراز بالکن  به مساحت 11.56 متر مربع بصورت راه پله مسکونی به صورت  -1
همزمان ساز سال وقوع  1362و تبدیل فضاي انباري به آسانسور در تراز بالکن به مساحت 

3.67 مترمربع  سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه اول یک واحد  آپارتمان  به مساحت 2.81 مترمربع به صورت حذف نور  -2

گیرها و اضافه به بناي مفید سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه دوم یک واحد  آپارتمان  به مساحت 2.81 مترمربع به صورت حذف  -3

نور گیرها و اضافه به بناي مفید سال وقوع 1386
اضافه بنا در زیر شیروانی به صورت احداث اتاقک آسانسور به مساحت 14.10 مترمربع   -4

سال وقوع  1386
تبدیل فضاي انباري به آسانسور در تراز بالکن به مساحت 3.67 مترمربع  سال وقوع  -5

1386
الزم به ذکر است با تبدیل فضاي انباري به مساحت 7.84 (به آسانسور به مساحت 3.67 متر 
. مربع ) به مساحت 4.17 متر مربع فضاي بالستفاده در پشت آسانسور باقی مانده است

. کسري پارکینگ ندارد
داراي نظریه واحد محترم خط پروژه مبنی بر ( به استناد طرح تفصیلی مصوب پالك ثبتی 

. مذکور فاقد عقب نشینی از خیابان 35 متري است
. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

56
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي بالکن، حکم  به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  16,065,000(شانزده میلیون 
و  شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.4  3.5
 

850000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/02 2/97/11888 بدوي امام --
خمینی-هت
ل زیباسرا

2-1-10161-11-4-1-0 56
6

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ حق کسب و پیشه یک باب مغازه برابر سند اجاره 
مستقل شماره 268923 مورخه 1388/08/20 که از بابت مغازه به مساحت تقریبی 10.6 متر 
مربع و بالکن به مساحت 5.2 متر مربع داراي بالمانع صادره به شماره 3/33/29184 مورخه 

 . 1388/08/06 است
حالیه متقاضی اقدام به توسعه بالکن به صورت سرتاسري به مساحت 5.4 متر مربع نموده 
است سال وقوع 1389  . به استناد طرح تفصیلی عقب نشینی ندارد  .نوع فعالیت تریکو 
خرازي است . داراي تابلو به ارتفاع تقریبی 1.10 متر و عرض 3.80 است . ج/ح

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به تجاري (رستوران) محل هیچگونه 
تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران 

ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به 
کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 97/104 مورخ 97/3/12 ارزش سرقفلی 
مکان موصوف را به مبلغ 15,901,875,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3180375000(سه میلیارد و  یکصد و  
هشتاد میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 278.8  0
 

3560000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/03/27 2/97/11890 بدوي سبزه -
میدان-گذر 
-عنصري

2-2-10050-13-1-0-0 56
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهارده  قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,869,000,000(یک میلیارد و  
هشتصد و  شصت و  نه میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 350  1.5
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 503 مورخ 
1386/11/27 و پایانکار  به شماره 526788 مورخ 1388/07/25 بصورت 3 طبقه در 3 واحد 

مسکونی به مساحت 258/8 متر متر مربع صادر شده است
(طبقه همکف و طبقات هر کدام 64/7 متر مربع -مجموعا 258/8 متر مربع )

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  داراي تخلفات به شرح زیر 
:میباشد

با توجه به مساحت هاي وضع موجود داراي کاهش بنا نسبت به پایانکار  به مساحت 2/39 -1
.متر مربع در هر طبقه (همکف تا طبقه سوم مجموعا به مساحت 9/56 متر مربع) میباشد

احداث آساسنور در همکف و طبقات اول تا سوم (در هر طبقه به مساحت 2/62متر مربع)  -2
مجموعا به مساحت 10/48 متر مربع

با توجه به تغییراتی که در همکف و طبقات ایجاد نمودهاز قبیل برداشتن دیوارهاي -3
داخلی و تغییرات داخلی  از کل مجموعه به مساحت 259/72 متر مربع به عنوان فست فود 
مورد استفاده قرار میگیرد(10/48 متر مربع آسانسور تجاري -249/24متر مربع تبدیل)

با توجه به مساحت  تبدیل شده به فست فود داراي 10 واحد کسري پارکینگ تجاري -4
.میباشد

سال وقوع 1395
*********************************************************

********************************************
از بابت 278/8 متر مربع تبدیل مسکونی به تجاري (فست فود )(258/8 متر مربع تبدیل و 
20 متر مربع آسانسور)  و 14 باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
 .2/97/11890 مورخ 1397/03/27 بوده که در پرونده تخلف ملک موجود میباشد

حالیه با توجه به راي کمیسوین ماده صد به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه التفاوت به 
:شرح زیر میباشد

 کاهش بنا از بابت احداث آسانسور نسبت  به راي  صادره 9/52متر مربع-1
 کاهش بنا در تبدیل مسکونی به تجاري نسبت به راي صادره به مساحت  9/56 متر مربع-2

باب کاهش  کسري پارکینگ تجاري نسبت به راي صادره 4 -3

الزم به ذکر است که ملک سابقا به صورت تجاري استفاده شده بوده که داراي راي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/94/8616 مورخ 1394/05/17 مبنی بر تعطیلی واحد هاي مسکونی 
تبدیل شده به تجاري و تخریب مغازه و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/94/8722 
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مورخ 1394/06/24   که راي کمیسیون بدوي را عینا تایید نموده و  صورت جلسه تخریب به 
 تاربخ1394/11/05  بوده که بر همین مبنا تاریخ وقع تخلف 1395 ذکر شده است

*********************************************************
*********************************************************

****
 .به مساحت 30/6 متر مربع از همکف داخل عمق تجاري قرار دارد

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14186 مورخ 1398/10/02 پرونده  
مجددا بررسی شده و با توجه به توضیحات فوق الذکر که به ان اشاره شده است  سال وقوع 

.تخلف همان 1395 مورد تایید میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 25  0
 

2100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/02 2/97/11891 بدوي -
توانبخشی- 
کوچه سنگ 
--و معدن
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره نامه شماره  2/33/273114-96/4/27 و عطف بنامه شماره ش 
ر-136990-96/7/12 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده  بهمراه مالک از مکان فوق 
وضعیت موجود بصورت یکباب خانه مسکونی قدیمی و یکباب مغازه برابر مدارك ارائه شده  
داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 38/1 بصورت  ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به 
مساحت 163/65 مترمربع از  بابت اعیان به مساحت تقریبی 110 مترمربع داراي بالمانع 
شماره 3/33/4329 مورخه 1381/02/30 (مندرج در بنجاق شماره 127846 1381/03/11) , 
و بالمانع بشماره 2/22/178872-93/12/9می باشد. در خصوص بناي تجاري در حد شمال 
شرقی پالك صدرالذکر که   به سمت کوچه  را منتهی  میباشد و احداث بارانداز فلزي در 
قسمت ورودي  بالمانعی از سوي مالک و همچنین سوابق موجود در شهرداري  مشاهده 
نگردید بناي تجاري فعال فاقد فعالیت شغلی بوده  بنا به اظهار  مالک جدید در زمان خرید 
ملک  بهمان وضعیت  با همان نماي مغازه اي  بصورت انباري مورد استفاده قرار میگرفته در 
این خصوص داراي استشهادیه محلی با مهر انجمن محل میباشد حالیه با توجه به  کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس  عادل شعبانی گلرودباري 
داراي پروانه اشتغال بشماره  00082-610-11 مساحت عرصه 166 متر مربع  اعیان مسکونی 
بمساحت 112/18 متر مربع و مغازه 20/96 متر مربع  اعالم گردید  با توجه به کروکی نقشه 

: برداري  موارد تخلف به شرح زیر است
اضافه بناي همزمان ساز اعیان مسکونی بسطح 2/18 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -1

 یابی با قدمت قبل از بالمانع سال محاسبه  1380
تبدیل مسکونی به  تجاري بسطح 20/96 متر مربع (سال 1395 ) -2

احداث بار انداز  با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت سایه روشن  در حیاط در قسمت  -3
ورودي ساختمان  بسطح تقریبی 10 متر مربع سال محاسبه تخلف  (سال 1393 )

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري (سال 1395 ) -4
 

به استناد خط پروژه شماره 992 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/7 مترمربع از 
.عرصه می باشد

-------------------------------------------------------------
---------

احتراما با توجه به بررسی بعمل آمده و برابر نظریه کارشناس رسمی قوه قضایه  مهندس علی 
 روشنی  سال وقوع تخلف  اعالم شده صدرالذکر اصالح  گردید و مورد تائیید میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، باتوجه به اوضاع و احوال و 

شرایط خاص مالک، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، براي 
اضافه بناي برخالف مدلول پروانه و طبقه مازاد سوم ، به مبلغ  340,730,000(سیصد و  

چهل میلیون و  هفتصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 167.66  1
 

3300000  , 1371
 , 1377
 , 1396

طبقه مازاد بر تراکم 1397/03/27 2/97/11893 تجدید 
نظر

-
الکانی--مان
ي

2-2-10022-25-1-0-0 56
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 82,500,000
(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 621(سند مالکیت فاقد 
.مساحت و طول حدود اربعه) برابر سند مالکیت می باشد

داراي پروانه شماره 58 مورخ 1370/04/08 و پایان کار شماره 12840 مورخ 1372/01/31 به 
مساحت 295.50 مترمربع و بصورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی بوده و حالیه 
مالک بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث یک طبقه مازاد نموده و در وضع موجود بصورت 
یک باب ساختمان 3 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی می باشد.(سال تخلف 1396)
با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا به مساحت 118.80 مترمربع به 

:شرح ذیل می باشد
احداث انباري در حیاط به مساحت 13.02 مترمربع(سال تخلف 1377) -1

احداث مسکونی در حیاط به مساحت 5.02 مترمربع(سال تخلف 1377)  -2
تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 48.86 مترمربع(سال تخلف 1377) -3

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.03 مترمربع(همزمانساز-سال 1371) -4
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.27 مترمربع(نسبت به پایان کار) -5
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.27مترمربع(نسبت به پایان کار) -6

اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 98.73 مترمربع(سال  -7
 تخلف 1396)

از بابت احداث یک طبقه مازاد داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می  -8
باشد.(پارکینگ جانمایی شده در همکف بدلیل عدم وجود عرض کافی راهروي دسترسی 

عابر مورد تایید نمی باشد.)
(الزم به ذکر است از واحد موجود در طبقه همکف بعنوان آرایشگاه استفاده می شده که طی 

بازدید مجدد جمع آوري و رفع خالف گردید.)
.از بابت تخلف فوق داراي شکوائیه ثبت اتوماسیون بشماره 39401-96/3/2 می باشد
از بابت 1باب کسري پارکینگ مسکونی،1باب کسري پارکینگ تجاري،تبدیل همکف به 
تجاري به مساحت 40 مترمربع و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 100 مترمربع داراي راي 
بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 2/96/11226 مورخ 1396/09/07 مبنی بر تخریب و اعاده 
به وضع سابق بوده که حالیه آرایشگاه(تجاري) موجود در همکف به حالت مسکونی بازگشته 

 .ولی راي مذکور در قسمت تخریب طبقه مازاد تا کنون اجرا نشده است
.جهت تعیین وضعیت عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

//.درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
*********************************************************
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با استناد به خط پروژه شماره 498 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2 مترمربع از 
//.اعیان می باشد

*********************************************************

گزارش فوق با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100به شماره 2/96/11433 مورخ 1396/10/30 
//.در خصوص اعالم میزان دقیق تخلفات (گزارش جدید) تنظیم شده است

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي طبقه همکف، به مبلغ  118,900,500(یکصد و  هجده میلیون و  نهصد 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25.57  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 2/97/11895 بدوي خیابان 
مطهري-گذ
ر 

فرخ-کوچه 
هوشیار

2-3-10233-184-1-0-0 57
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درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت، مقررمی گردد، شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 152 مورخ 1396/11/04 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.219.96 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت تقریبی  
:75.90 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 25.10 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.4 مترمربع(از این مقدار به مساحت 0.29 مترمربع  -2

بصورت پیشروي به شارع در حد جنوب غربی می باشد.)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.4 مترمربع(از این مقدار به مساحت 0.29 مترمربع  -3

بصورت پیشروي به شارع در حد جنوب غربی می باشد.)
.کسري پارکینگ ندارد

با توجه به سطح اشغال 100 درصد در وضع موجود رعایت حیاط خلوت سرتاسري حد  -
.غربی نمی گردد

.رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 76.71 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 
2/97/11895 مورخ 1397/04/05 و همچنین بدوي به شماره 2/97/12015 مورخ 
:1397/05/27 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 0.47 مترمربع(نسبت به راي) -1
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.17 مترمربع(نسبت به راي) -2

//کاهش بنا در طبقه دوم  به مساحت 0.17 مترمربع(نسبت به راي) -3
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 378,537,600(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  پانصد و  

سی و  هفت هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 56.33  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 2/97/11896 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري 
کوچه تمدن 

2

2-3-10232-14-1-0-0 57
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 151,200(یکصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست)  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 09.  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 2/97/11896 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري 
کوچه تمدن 

2

2-3-10232-14-1-0-0 57
1

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 146مورخ 1396/10/23 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 666/2 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 56/42 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/03متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 0/03متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/03متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 56/33 متر مربع-4
کاهش بنا در زیرشیرروانی به مساحت 28/32 متر مربع (نسبت به پروانه صادره)-5

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 132.52  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/04/12 2/97/11897 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل - 
خیابان 
شهید 
شعاعی 
کوچه 
کمایی - بن 
بست دوم

2-2-10208-101-1-0-0 57
2

در خصوص اعتراض آقاي سیدعلیرضا صفوي و شرکاء نسبت به راي شماره 
2.97.11690 مورخ 97.3.8  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 176.78 مترمربع به مبلغ  890971200(هشتصد و  نود میلیون و  

نهصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 176.78  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 187 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 1019/01 مترمربع صادر گردیده است. 
همچنین داراي تمدید پروانه به شماره ارجاع 285006 سال 1395 و همچنین موافقت با 
تغییر جانمایی به شماره ارجاع 299814 سال 1396 می باشد. حالیه ساختمان در مرحله 

.نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 176/28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 21/92 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36/20 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36/20 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36/20 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/76 مترمربع (از مساحت مذکور به میزان 9/56  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 0/32 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی به انباري  -7

زیرشیروانی به مساحت 0/5 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می  -8

.باشد
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 132/52 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز  -10

داشته که یک باب تامین گردیده است)
بابت اضافه بنا به مساحت 176/78 مترمربع و تخطی از تبصره 7 داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/97/11690 مورخ 1397/03/08 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/97/11897 مورخ 1397/04/12 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت یک باب کسري پارکینگ با سال وقوع 1396 می 

57
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



باشد.(جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز داشته که یک باب تامین گردیده 
است)

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به اینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیرتجاري دایر گردیده، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند24 ماده55 قانون شهرداریها ظرف 30روز از تاریخ ابالغ به 
مالک از سوي شهرداري، نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد. 
بدیهی است با اعاده  به وضع سابق(مسکونی) موضوع کسري پارکینگ منتفی می 

باشد.

تعطیل محل 
تخلف

277.52  0
 

1000000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/24 2/97/11898 بدوي رودبارتان-ب
االتر از 
دبیرستان  
حجاب-زهت
اب  سوم

2-3-10014-75-1-0-0 57
3

توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ یک باب خانه فاقد مساحت برابر سند مالکیت ، که مالک اقدام به 
احداث بنا به مساحت کلی 227.52 متر مربع ( به مساحت 157.36 متر مربع در همکف به 
صورت انبار تجاري و در طبقه اول به مساحت 70.16 متر مربع به صورت دفتر کار )  ( کل 

اعیان خارج تراکم ) نموده است سال وقوع 1388
دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد . از مجموعه به صورت دفتر کار و انبار کاال استفاده 

. میگردد
.  به استناد خط پروژه شماره 520 فاقد عقب نشینی است
درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند . ج/ح

باتوجه به اعالم نظر کارشناس رسمی دادگستري جهت حفظ حقوق احتمالی مالک و 
شهرداري، نظریه کارشناسی وفق مقررات قانونی به مالک و شهرداري منطقه دو ابالغ 
تا چنانچه ایراد و اعتراضی داشته باشند ظرف یک هفته از تاریخ رویت نظریه، مراتب 

را به کمیسیون اعالم نمایند.

سایر 110.58  0
 

65000  , 1352
 , 1386

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/02 2/97/11902 فرم 
قرار

بازار-نرسید
ه به کاسه 
فروشان-س
راي قیصریه 
فخر

2-1-10063-25-10-1-0 57
4
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر سند اجاره مستقل بشماره 218313 مورخ 1356/05/04 بصورت دو 
سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ دوباب دکان دوطبقه  که فاقد مساحت وحدود ابعاد و 

..واقع در سراي قیصریه فخر میباشد
 .مساحت هاي اعالم شده تقریبی میباشد

الزم بذکراست در بنجاق اجاره مستقل بالمانعی از شهرداري قید نشده لذا دوباب مغازه 
مذکور که حالیه بصورت یکباب مغازه مورد استفاده قرار میگردد مساحت و قدمت بنا بشرح 

:.ذیل میباشد
دوباب مغازه بسطح 38.70مترمربع درهمکف با قدمت سال 1-1352

بالکن بسطح 19.20 مترمربع درنیم طبقه باقدمت حدود سال1386 ...(بصورت تخته کوبی -2
چوبی و فلزي )

طبقه اول برروي دوباب  مغازه ( حالیه بصورت یکباب مغازه مورد استفاده میگردد ) با -3
احتساب کنسول جمعا بسطح   52.68مترمربع ((38.70+13.98مترمربع)) با قدمت سال 

1352
..باتوجه به قدمت بنا مشمول کسري پارکینگ نمیگردد-4

*********************************************************
*********************************************************

****
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12184 مورخ 

.1397/05/23 بوده  که  بپیوست میباشد
. .بعد از راي صادره خالف جدیدي  مشاهده نشد
..فعالیت شغلی فروشگاه کفش و فاقد تابلو میباشد

ضمنا برابرر اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري و به استناد طرح تفصیلی مصوب 95/11/2  
مشخص شده توسط کارشناس فنی در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه  GIS  و نقشه
معابر مطابق طرح هاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي 

.الزامیست
.مراتب جهت استعالم دفترخانه و صدور دستورمقتضی ارسال میگردد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

57
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي بصورت 

نصب باالبر و سرویس بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 9272000(نه میلیون 
و  دویست و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.88  2
 

950000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/11903 بدوي مطهري-جن
ب بانک 
قوامین

2-1-10140-87-1-0-0 57
5

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي  تجاري و احداث بالکن 
تجاري، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

69530220(شصت و  نه میلیون و  پانصد و  سی هزار و  دویست و  بیست) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 29.91  3
 

59000  , 1369
 , 1374
 , 1389

توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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توضیحات بازدید احتراما با توجه به درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق وضعیت موجود در 
دو قسمت بوده قسمت اول : برابر مدارك ارائه شده توسط متقاضی  داراي سند مالکیت 
بشماره ثبتی 3728 بصورت هشتاد و یک سهم  از سی وسه صدم  سهم مشاع از سیصد و 
هشتاد و چهار سهم  ششدانگ  یکباب خانه با حق آبچک  دیوار قسمت اول حد شمالی 
بخانه مجاور (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه )در اختیار متقاضی میباشد  الزم بذکر 
است  در حد شرق به سمت  خیابان راه  دارد که در در صفحه حدود و مشخصات سند 
مالکیت پالك ثبتی قید شده است و قسمتی از حد جنوب طبق سند مالکیت خندق عمومی 
بوده   که از این بابت  نیاز به استعالم از اداره اب میباشد  وضعیت موجود  بصورت یکباب 
مغازه و محوطه میباشد که از بابت  یکباب مغازه بسطح 72 متر مربع  داراي  راي کمیسیون 

   بدوي مورخه 69/10/8 و سوابق پرداختی میباشد
قسمت دوم :برابرسوابق موجود در شهرداري داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 3728 
بصورت  یکصدو بیست و پنج سهم ونیم مشاع از سیصد و هشتاد و چهار سهم  ششدانگ  
یکباب خانه وضعیت موجود بصورت  یکباب مغازه و انباري و سرویس و اطاقک بوده  در 
اختیار مستاجر بانک قوامین میباشد برابر سوابق از بابت یکباب مغازه دو دهنه بسطح 90 
متر مربع و انباري و سرویس و اطاقک بمساحت 18 متر مربع   داراي راي شماره 

6732-74/11/4کمیسیون بدوي و سوابق پرداختی میباشد . با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده از سوي متقاضی توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس ابراهیم کشاف رشتی داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00017-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی از دو قسمت پالك ثبتی 
شماره 3728 کل عرصه بسطح 277/97 متر مربع  اعیانات شامل مغازه شماره (1) بسطح 
75/86 متر مربع ( از این مقدار بسطح 2/09 بصورت باالبر ) داراي بالکن بسطح 26/66 متر 
مربع ( از این مقدار  بسطح 2/79 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی ) مغازه شماره (2) 
بسطح 92/18 متر مربع  و انباري بسطح 16/54متر مربع انباري ترسیم و اعالم گردیده موارد 

:تخلف به شرح زیر است
توسعه تجاري  در همکف مغازه شماره (1)بسطح 3/86 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -1
یابی  و نصب باالبر  بسطح 2/09 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1369 قدمت باالبر سال 

(1389
احداث بالکن تجاري بر روي مغازه شماره (1)  بسطح 26/66 متر مربع ( از این مقدار  -2

بسطح 2/79 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی) سال محاسبه تخلف 1389
توسعه بناي تجاري  در مغازه شماره (2) بسطح 2/18 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -3

یابی ( سال محاسبه 1374)
 داراي کاهش بنا در قسمت انباري بسطح 1/46 متر مربع نسبت به راي صادره -4
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الزم بذکر است : آیتم هاي اعالم شده 1 الی 3 مربوط به متقاضی بوده و همچنین در قسمت 
محوطه حد شمال که در اختیار متقاضی میباشد توسط مستاجر  بصورت فروش گل و گیاه 
مورد استفاده قرار میگیرد در اینخصوص  مجوز بهره برداري موقت وفیش پرداختی بشماره  
12069-97/2/10 بصورت یکماه میباشد ( الزم بذکر است پس از انقضاء مهلت و یا عدم 

تمدید بعنوان تخلف متعاقبا اعالم میگردد)
حالیه متقاضی تقاضاي مجوز تعمیرات جزئی شامل : دیوار پوش با  مصالح  ام .دي . اف و 
نصب سقف کاذب  و رنگ آمیزي مراجعه نموده با توجه به بازدید بعمل آمده  بدون مجوز 

. تعمیرات ذکر شده اجراء گردیده است
برابر خط پروژه شماره 445  بسطح 12/63 متر مربع  داراي عقب نشینی در حد جنوب به 

.سمت کوچه 6 متري اصالحی و پخ 4 متري میباشد
.کلیه متراژهاي خالف خارج از عمق تجاري می باشد

در خصوص اعتراض آقاي امید تقی زاده ثابت قدم و محمد مهدي خباز نسبت به راي 
شماره 2.97.11783 مورخ 97.3.8  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري 
فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و 

موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.25 به 2 برابر 
ارزش آن نسبت به مساحت 176.76 مترمربع به مبلغ  1187827200(یک میلیارد و  
یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 176.76  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/04/12 2/97/11908 تجدید 
نظر

خیابان 17 
شهریور-بن 
بست امید
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در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 43.67  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/163 مورخ 1396/12/06 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 505.66 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه 
معماري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 238.98 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.74 مترمربع. سال وقوع 1396 -1

.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.74 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.74 مترمربع -3

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 176.76 مترمربع -4
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 15.25 مترمربع -6
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
با توجه به عدم اعطاي تراکم مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري  -9

.رشت نمیگردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  - 10

. موجود 67.98 درصد است
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 18.55 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
.به شماره 2/96/11593 مورخ 1396/12/26 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 2.19 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.74 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.74 مترمربع -3

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 176.76 مترمربع -4
. درخواست عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به 
ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 172,746,000(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  

چهل و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 41.13  1.25
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/06 2/97/11910 تجدید 
نظر

خ سعدي 
باقر اباد 
کوچه شهید 
نوروزي 
پالك4

2-1-10018-32-1-0-0 57
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 1395/09/15 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمامزیرشیروانی  در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 478/42 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 33/15 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/86 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 11/05 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 11/05 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 11/05 متر مربع-4
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 2 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 4/8 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابات احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -8
 3/18 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 8/99 متر مربع در همکف و به 
مساحت 15/07 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 24/06 مترمربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سطح اشغال در زمان پروانه 65/97 متر مربع و سطح اشغال با توجه به وضع موجود به وضع 

 .موجود 65/48 متر مربع میباشد
 بناي مازادبر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 0/42 متر مربع -9

سال وقوع 1396
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد
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  .مشمول نما و منظر شهري میگردد, و نما بصورت سنگ  اجرا شده است
 .داراي پرونده شروع عملیات به شماره 297021 مورخ 1397/02/09 میباشد

*********************************************************
******************************************************
از بابت تخلفات فوق داراي  راي کمیسون ماده صد به شماره  2/97/11780 مورخ 

1397/03/12 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/11910 مورخ 1397/05/06  مبنی 
 .بر جریمه بوده که بپیوست میباشد

:حالیه با توجه به راي کمیسیون مادخ صد داراي مابه التفاوت به شرح  زیر میباشد
 بناي مازادبر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 0/42 متر مربع -1

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی،به علت حجم کم تخلف در سطح به مبلغ  39,799,200(سی و  نه میلیون و  
هفتصد و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.69  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 2/97/11912 بدوي سردار -
جنگل 
خیابان 
--شعاعی

2-2-10208-81-1-0-0 57
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 52 مورخ 1396/03/04 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 629.97 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:15.57 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.61 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.49 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.49 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.49 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.49 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.49 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 7.60 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت مجموعا 41.84  -8

مترمربع(رعایت 1/20 سرویس بهداشتی تجاري می گردد.)
.داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -9

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول تبصره 7
. نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11912  مورخ 
1397/04/09و تجدیدنظر به شماره 2/98/13686 مورخ 1398/06/26 بوده و حالیه داراي 
مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد:(الزم به ذکر است طی راي تجدید نظر مذکور در خصوص 
احداث انباري در حیاط مشاعی به مساحت 5 مترمربع راي به تخریب بنا صادر گردیده و راي 

مذکور اجرا شده است.)
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -1
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -2
 کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -3

 کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 0.20  -5

 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1397)
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//.درخواست عدم خالف دارد
در خصوص تخلف ساختمانی خانم آمنه مویدي موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 , با 
عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه گزارش کارشناسی بصورت غیابی و تخمینی 
می باشد، علیهذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردد و تا حداکثر ظرف 20 روز 

آینده کارشناس فنی شهرداري با حضور در موقعیت استقرار ملک ؛ میزان تخلفات از 
نظر متراژ ؛ میزان تراکم و خارج از تراکم ؛ میزان تعریض ؛ نوع کاربري؛ تعداد پارکینگ 

و غیره ... بهمراه عکس ، نقشه را صراحتاً مشخص و اعالم تا اتخاذ تصمیم گردد.

سایر 205  0
 

2100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/06/24 2/97/11933 فرم 
قرار

دکتر 
حشمت-بن 
بست 
حریري

2-2-20106-110-1-0-0 57
9

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/442/111284-96/8/26 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی  شهرداري و عطف بنامه شماره  ش ر -126429-97/7/1 کمیسیون محترم طی 
بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از پلالك فوق  برابر مدارمک ارائه شده داراي سند مالکیت 
بشماره ثبتی 950/1 بصورت ششدانگ  یکباب خانه  ( سند مالکیت فاقد حدود ابعاد و 

مساحت ) بوده متراژ اعالم شده در جدول کابریها  به استناد بالمانع میباشد. و همچنین برابر 
برگ اسناد رسمی  از نوع سند قطعی غیر منقول منضمه در ( 4   ) برگ  از بابت انتقال  
ششدانگ (    یکباب خانه با حق آبچک قسمت شمال به خانه مجاور )   در دفتر خانه شماره 
( 220) رشت  بالمانع بشماره ( 117108-93/2/20 )از شهرداري صادر شده که در دفتر 
.الکترونیکی این دفترخانه  بشماره ( 6689-93/3/25) ثبت گردیده است

الزم بذکر است : که از بابت  تبدیل مسکونی به تجاري بسطح تقریبی 130 متر مربع با 
                     فعالیت شغلی شستشوي فرش نگین مشهد

و به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري سال محاسبه تخلف 1396 میباشد  
پرونده غیابا طی درخواست شماره 300983 در کمیسیون مطرح بوده و داراي نامه نقصی از 

. کمیسیون میباشد
با توجه به بازدید مجدد از حالت تجاري خارج شده  و وضعیت فعلی خالی از سکنه بوده 

.سوابق منضمه میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون و اینکه تخریب 
بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، 

ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي طبقات 
همکف الی سوم ، به مبلغ  215,460,000(دویست و  پانزده میلیون و  چهارصد و  

شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 42.75  1.5
 

3360000  , 1393
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 2/97/11936 تجدید 
نظر

-
الکانی-ضیاب
ري-واحدي

2-2-10032-31-1-0-0 58
0

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 93.14  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بناي تجاري، به مبلغ  143,539,200(یکصد 
و  چهل و  سه میلیون و  پانصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 14.24  3
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 420,000,000
(چهارصد و  بیست میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  1.25
 

3360000  , 1393
 , 1394

مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي احداث بدون مجوز طبقه مازاد چهارم، به مبلغ  
583632000(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 77.2  2.25
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 141 مورخه 1393/10/13 بصورت 3 طبقه 
روي مغازه در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 267.1 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:119.95 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.12 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.14 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.02  -2
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1393.
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12.14 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.02  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1393.
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 12.14 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.02  -4
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1393.
احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) به مساحت 77.20 مترمربع که از این مقدار به  -5
مساحت 7.02 مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري حد جنوبی و به مساحت 
1.86 مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 6 متري حد شمالی می باشد.(سال وقوع 

.تخلف 1394)
.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.21 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1394) -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 14.24  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 93.14 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8

.مسکونی از 1 واحد به 4 واحد.(سال وقوع تخلف 1393)
با توجه به پرداخت 1 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه، حالیه داراي 4  -9
باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(3 باب سال وقوع 1393 و 1 باب دیگر سال وقوع 

.تخلف 1394)
الزم به ذکر است در نقشه هاي هنگام صدور پروانه آسانسور موجود نبوده ولی هم  -10

.اکنون در وضع موجود آسانسور نصب گردیده است
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -11

58
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.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -12
به توجه به راي کمیسیون ماده 5 (بند 3 صورتجلسه 1392/03/19) که در زیر شرح آن  -13
خواهد آمد و همچنین راي بند 19 مورخه 1392/08/05 کمیسیون ماده 5، مشمول تبصره 

.کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد
:داراي راي بند 3 صورتجلسه مورخه 1392/03/19 به شرح زیر می باشد

با تغییر کاربري از مسکونی به نوار تجاري مسکونی به منظور احداث بنا در حداکثر 3 طبقه 
مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 35.55 مترمربع (با استفاده غیرکارگاهی و 
غیرصنعتی ) و پیلوت مجموعأ در یک واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال مجاز در کاربري 
نوار تجاري مسکونی و با تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب 

.موافقت گردید.(ضمنأ احداث کنسول در سمت معابر ممنوع میباشد)
ضمنا با توجه به اینکه مالک قبل از صدور پروانه، شروع به عملیات ساختمانی نموده بود از 
بابت احداث بنا (در مرحله ي اجراي ستون همکف) به مساحت 70 مترمربع داراي راي شماره 
2/94/8322 مورخه 1394/01/25 کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب می باشد.(در این 
خصوص الزم به توضیح است گزارش کارشناس قبل از صدور پروانه بوده و تاریخ راي مذکور 

.پس از صدور پروانه می باشد)
الزم به ذکر است سطح اشغال مورد استفاده هنگام صدور پروانه  100% و هم اکنون نیز %100 
می باشد گه در این خصوص الزم به توضیح است که مساحت باقیمانده هنگام صدور پروانه 
64.73 مترمربع بوده که با توجه به کسر درز انقطاع 63.2 مترمربع مساحت زیر بنا همکف 
بوده در صورتی که در وضع موجود و مطابق کروکی نقشه برداري و با توجه به کسر درز 
انقطاع مساحت زیر بنا 68.32 مترمربع گردیده که داراي مابه التفاوت به مساحت 5.12 
.مترمربع بوده که این امر به دلیل اشتباه در برداشت زمین هنگام صدور پروانه می باشد

.ضمنا در وضع موجود ملک فوق داراي فعالیت شغلی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي احمد حق پرست مژدهی ، تیمور ملکی کیوي ، سیما قربانی 
نسبت به راي شماره 2.97.11714 مورخ 97.3.8 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 

، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 172.07  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 2/97/11938 تجدید 
نظر

منظریه-روب
روي 

مسجدسجا
دیه-کوچه 
شهید 
نوبخت

2-3-10037-120-1-0-0 58
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول به شماره 103مورخه 1396/05/09 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت 
.کلی 828/12 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 202/60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 41/48 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 40/28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40/28 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 40/28 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 40/28 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 20/78 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 4/28 مترمربع

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما ي پشت ساختمان  -8
.اجرا شده است

مشمول تبصره 7 نمی گردد (با توجه به عدم وجود تراکم اعطایی در زمان صدور پروانه) -9
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد -10

با توجه به نقشه هاي معماري داراي کسري حدنصاب فضاي سبز به مساحت 40 مترمربع  -11
.می باشد

داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم به شماره 299003 مورخه 1396/05/09 در مرحله 
.ستونگذاري طبقه همکف می باشد

بابت اضافه بنا به مساحت 34/81 مترمربع در طبقه همکف داراي راي بدوي کمیسیون ماده 
.صد به شماره 2/96/11014 مورخه 1396/07/11 می باشد

حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد: (سال وقوع 1396)(پس از دریافت پروانه 
مرحله دوم)

 اضافه بنا در همکف به مساحت 6/67 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 40/28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40/28 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 40/28 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 40/28 مترمربع -5
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بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 4/28 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 70/90 درصد می باشد.(به میزان 14/60 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست پروانه مرحله سوم دارد
از آنجائیکه راي بدوي  براساس گزارش غیابی  و بدون حضور وارائه مدارك از جانب 
مالک صادره گردیده ، ضمن اصالح متراژ( برابر نامه شماره 27354 مورخ 97.02.20 
شهرداري )در خصوص 7.43مترمربع  اضافه بناي همزمانساز با توجه به محتویات 
پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 3,667,407(سه میلیون و 
 ششصد و  شصت و  هفت هزار و  چهارصد و  هفت) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 

نماید.

جریمه 7.43  1.5
 

329063  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 2/97/11946 تجدید 
نظر

پل 
عراق---فر

دوسی1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 284276-96/1/16 و عطف بنامه شماره ش ر - 
242700-96/11/30 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق 
وضعیت موجود بصورت یکباب خانه  ویالئی قدیمی  بوده  برابر مدارك ارائه شده از سوي 
مالک داراي سند مالکیت  بشماره ثبتی  2757/10  بصورت یکقطعه زمین میباشد و همچنین 
با توجه به سوابق موجود در شهرداري  از بابت اعیان احداثی  بسطح 114 متر مربع  داراي 

.بالمانع بشماره 3/22/42610-85/12/5 میباشد
وضعیت موجود مالک بدون اخذ مجوز مبادرت به تعمیرات داخلی جزئی شامل ( تعویض  
قسمتی ازحلب  سربندي اجراي نما ي بیرونی کف سازي و کاشیکاري و نصب درب کرکره اي 
و احداث بارانداز فلزي جهت پارکینگ خودرو اقدام نموده است با توجه به کروکی نقشه 
برداري ارائه شده  توسط مهندس نقشه بردار آقاي  مهندس کامبیز هاللی داراي پروانه 
:اشتغال بشماره 00002-600-26 عضو سازمان نظام مهندسی  موارد تخلف به شرح زیر است

( احداث بارنداز بسطح 15/41 متر مربع با سازه فلزي ( سال محاسبه تخلف 1396 -1
داراي  اضافه بنا  بسطح 7/43 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی ( سال محاسبه -2

(1386 میباشد
برابر خط پروژه شماره 2256 موجود در شهرداري و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري و 
انعکاس آن بر روي خط پروژه  از سمت کوچه 10 متري اصالحی بسطح 20/71 متر مربع داراي 
عقب نشینی بوده( که از این مقدار  15/03 متر مربع از عرصه و مابقی بسطح 5/68 متر مربع 

(. از اعیان در تعریض میباشد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بنا طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 19,454,400(نوزده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  چهار هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.86  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/11947 بدوي الکانی-کوچ
ه استاد 
معین

2-2-10029-14-1-0-0 58
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 133 مورخه 1396/08/25 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 463.27 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 

:توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در همکف به مساحت 0.01 مترمربع می باشد -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.01 مترمربع می باشد  -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 6.86 مترمربع.(که علت آن محاسبه ننمودن حفره راه  -3

.پله داخلی در نقشه هاي فعلی (وضوع موجود) است)
.کاهش  بنا در زیرشیروانی به مساحت 19 مترمربع -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
ششدانگ یک باب آپارتمان مسکونی به مزون لباس (با نام تجاري روز به روز) به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفل باتوجه به نظریه کارشناسی شماره 45136 مورخ 97.03.12معادل 400000000

(چهارصد میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 85.1  0
 

3100000  , 1394 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/04/05 2/97/11952 تجدید 
نظر

تختی- -
جنب کوچه 
خسراقی

2-1-10122-37-1-5-0 58
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک بر روي 
پالك فوق با توجه به سوابق مکان فوق بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان برابر سوابق  
داراي بالمانع بشماره 2/33/249297-95/4/10 می باشد.حالیه از  مکان صدرالذکر به 
: صورت مزون لباس مورد استفاده قرار می گیردموارد تخلف به شرح زیر است

تبدیل واحدمسکونی  به تجاري  بسطح 85/10 متر مربع بصورت مزون لباس با نام تجاري  -1
روزبه روز داراي تابلوي تبلیغاتی  بسطح تقریبی 17 متر مربع با ارتفاع 2/40 بر روي پیشانی 

 ساختمان
 به جهت تبدیل داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري -2

سال تخلف 1394 میباشد ( با توجه به ارائه اجاره نامه و نظریه کارشناسی رسمی دادگستري  
سال محاسبه تخلف 1394 میباشد )

.در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
   .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

------------------------------
احتراما عطف بنامه شماره ش ر -15007-99/2/9 کمیسیون محترم شعبه (3) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق داراي   سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 323/4 بصورت 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان  در سمت جنوبی  طبقه اول بمساحت 85/10 متر مربع برابر 
سوابق موجود در شهرداري  داراي  بالمانع بشماره 2/33/249297-95/4/10 میباشد. الزم 
بذکر است از بابت تبدیل مکان فوق از مسکونی به تجاري  بصورت مزون لباس با نام تجاري 
روزبه و به جهت تبدیل  داراي 2 باب کسري پارکینگ  داراي راي قطعی  کمیسیون تجدید 
نظر بشماره 2/97/11952-97/4/5 مبنی بر جریمه بوده حالیه وضع موجود مالک نسبت به 
جمع آوري تجاري اقدام نموده و وضعیت ملک از حالیت تجاري به مسکونی تبدیل گردیده 
است با توجه به اعادع به وضع سابق کسري پارکینگ نیز منتفی میگردد .سوابق عکس از 

.تبدیل به حالت مسکونی  منضمه میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به موجب راي اصالحی ف-7550 مورخ 96/12/10 صادره از این کمیسیون، تعداد 5 
قطعه کسري پارکینگ که در راي شماره 2/95/9947-95/5/26 مشمول جریمه قرار 
گرفته بود بلحاظ اعاده واحدها به مدلول پروانه، از شمول جریمه حذف و ملغی گردید 
لیکن در گزارش جدید بشماره ش ر -509640-1397  مورخ 97/3/22 شهرداري 
منطقه دو اشاره گردیده که با اعاده واحدهاي مسکونی به مدلول پروانه، چهار قطعه 
کسري پارکینگ جبران و یک قطعه آن کماکان باقی می ماند و ذکر پنج قطعه در 

گزارش قبلی مبنی بر اشتباه بوده. بنابراین باتوجه به مراتب مذکور و اینکه یک قطعه 
کسري پارکینگ به اشتباه در راي اصالحی از شمول جریمه حذف شده است لذا این 
کمیسیون با اعالم اینکه جریمه یک باب کسري پارکینگ که موضوع دادنامه شماره 
7550-96/12/10 به مبلغ 168000000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال به قوت 

خود باقی می باشد و دادنامه صدرالذکر را اصالح می نماید. 

جریمه 125  2
 

3360000  , 1393 1397/04/05 کسري پارکینگ 2/97/11953 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

-17 
شهریور--م
وسوي

2-2-20124-81-1-0-0 58
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درخصوص سایر تخلفات اعالمی، راي سابق الصدور از حیث محاسبه و وصول جریمه، 
به قوت خود باقی است. بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی، 

ممنوع است.

سایر 287.46  0
 

3360000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 290 مورخ 1391/12/27 بصورت 6/5 طبقه و 
زیر زمین در پنج واحد مسکونی و دو باب تجاري و بمساحت کلی 1265/55 مترمربع صادر 
گردیده است،حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري 
(فاقد فعالیت کارگري)می باشد و همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 203/96 مترمربع به 

:شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در زیر زمین به مساحت  24/26 مترمربع-1

اضافه بنا در همکف به مساحت 12/53 مترمربع(به مساحت 8/20 مترمربع به صورت سایه -2
.کنسول می باشد که خالف محسوب نمی گردد)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت یک مترمربع(قابل ذکر است بالکن به مساحت 17/73 -3
مترمربع اجرا نشده و کل ان تبدیل به مسکونی شده است)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -4
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -5
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -6
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -7
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -8
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 3/72 مترمربع-9
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 74/51 مترمربع-10

.بر اساس ضوابط قدیم  چهار باب کسري پارکینگ تجاري دارد-11
تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 12 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از -12

.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت مجموعا 280.08 مترمربع می باشد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 74/85 درصد و حالیه براساس وضع موجود 80/7 -13

.درصد می باشد
.راه پله فرار ندارد زمان صدور پروانه نیز نداشت-14

مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون ماده 5 مورخ  -15
.1393/05/29 نمی گردد
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قابل ذکر است واحدها فرمت مسکونی نداشته و داراي آبدارخانه می باشند لذا رعایت فرمت 
.مسکونی مطابق پروانه صادره در زمان پایانکار الزامی می باشد

.سال تخلف 1393 می باشد
پیرو بند 8 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1391/06/23 پس از رعایت عقب نشینی بابت 
تعریض معبر،با تغییر کاربري از مسکونی به نوار تجاري مسکونی به منظور احداث بنا در حد 
5 طبقه مسکونی بر روي دو باب مغازه به مساحت کل 53/20 مترمربع و بالکن در حد یک 
سوم (با استفاده غیر کارگاهی و صنعتی) و 6 طبقه روي پیلوت و زیر زمین و افزایش تراکم با 
رعایت سطح اشغال مجاز در کاربري نوار تجاري مسکونی در 5 واحد مسکونی و با تامین 
پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید،ضمنا با احداث 

.کنسول مخالفت گردید

از بابت تمامی موارد تخلف داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/9114 مورخ 
1394/10/28 مبنی بر تخریب بوده و سپس داراي نامه از دبیرخانه کمیسیون ماده صد به 
شماره ش ر-36305-1395 مورخ 1395/02/30 با این مضمون می باشد: پرونده به منطقه 
اعاده تا با فرض اعاده واحد تجاري به مدلول پروانه تعداد کسري پارکینگ بررسی و نتیجه 

.اعالم گردد
قابل ذکر است طبق بازدید و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه کف مغازه حدودا 80 
سانت باالتر از سطح خیابان می باشد و همچنین گزارش مهندس طراح و ناظر سازه ثبت در 
شهرداري به شماره 70225 مورخ 1395/04/15 مبنی بر اینکه در ارتفاع یک متري از سطح 
زمین تیرهاي اصلی سازه قرار گرفته بنابراین از نظر سازه اي امکان اجراي رمپ براي 
پارکینگ وجود ندارد و ایستایی و استحکام سازه دچار مشکل خواهد شد در نتیجه در 
صورت فرض اعاده واحد هاي تجاري به مدلول پروانه امکان استفاده از فضاي ایجاد شده 

 .جهت پارکینگ و ورود خودرو به آن وجود ندارد
*************

با توجه به راي کمیسیون ماده صد مبنی اعاده واحدهاي  مسکونی از 12 واحد به 5 واحد و 
براساس ضوابط قدیم پارگینگ و کاربري عرصه که نوار تجاري و مسکونی می باشد و با 
عنایت به اینکه پارکینگ شماره سه فعال مورد تایید نمی باشد ملک مورد نظر با مشخصات 
ذکر شده نیاز به 5 باب پارکینگ دارد که 4 باب آن در زیرزمین تامین شده لذا یکباب 

.کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت
.بنابراین نیاز به اصالح راي اصالحی شماره 7550-ف مورخ 1396/12/10 می باشد

*************
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حالیه از بابت اضافه بنا به مساحت 203/96 مترمربع،تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 
74/51 مترمربع،یک باب کسري پارکینگ تجاري و بناي مازاد بر تراکم از بابت دو باب انباري 
اختصاصی در فضاي پله در زیر زمین به مساحت 8/99 مترمربع و اعاده واحدهاي مسکونی 
از 12 به 5 واحد داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده 100 به شماره 2/97/11953 مورخ 
1397/04/05 بوده که مطابق صورتجلسه مورخ 1397/06/05 موجود در پرونده فنی نسبت به 
اعاده واحدهاي مسکونی از 12 به 5 واحد اقدام نموده و حالیه مجددا اقدام به افزایش تعداد 
:واحدهاي مسکونی از 5 به 12 واحد نموده فلذا داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

سه باب کسري پارکینگ تجاري(سال تخلف 1397) -1
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت دو باب انباري اختصاصی در فضاي پله در زیر زمین به  -2

مساحت 8/99 مترمربع(نسبت به راي)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد به مساحت مجموعا 280.08 مترمربع  -3

(سال تخلف 1397)
از بابت موارد بندهاي (1و3) فوق نیز داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100به شماره 
 //.2/97/12631 مورخ 1397/09/20 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، در خصوص اعتراض شرکت عمران و 
مسکن سازان ایران نسبت به راي صادره بدوي به شماره 2/96/11056 مورخ 

1396/08/13 که با بیان ایرادات شکلی و ماهوي مطرح گردید و ضرورت بررسی موارد 
داشته است ضمن استعالم و اخذ گزارش تکمیلی که شهرداري طی گزارش تکمیلی 
شماره  2/33/212637 مورخ 1397/02/09 نوع و میزان محل تخلفات ساختمانی 

معترض را بیان داشته است با نگرش در محتویات و مفاد گزارشات مندرج در پرونده و 
تطبیق موارد  راي معترض عنه را در خصوص آن بخش از راي که مشمول اضافه بنا به 
مساحت 62/46 متر مربع در طبقه اول و 18/29 مترمربع اضافه بنا در طبقه دوم و 
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 159/83 متر مربع و جمعا به مساحت 240/58 
متر مربع به لحاظ تکمیل بودن بنا و عدم ضرورت قلع آن ضمن نقض راي بدوي 

مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی سال وقوع تخلف (1390) به مبلغ 793,914,000(هفتصد و  نود و  سه میلیون 

و  نهصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد . 

جریمه 240.58  3
 

1100000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/05 2/97/11954 تجدید 
نظر

تختی-خیابا
ن 

جدیداالحدا
ث ایت اهللا 
احسانبخش
(پروژه 
مجتمع 
سپیدار)
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را در خصوص توسعه بناي 

تجاري بر خالف مدلول پروانه به مساحت 62/5 متر مربع راي به جریمه با ضریب چهار 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 275,000,000(دویست و  هفتاد و  پنج میلیون ) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 62.5  4
 

1100000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات معترض و کاربري ملک ضمن نقض راي معترض 
عنه باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص پارکینگ متعلقه (26 
باب) که موجب بند 14 گزارش اخیر شهرداري طی شماره 2/33/212637 مورخ 

97/02/09 در زمان صدور پروانه 39 باب کسري پارکینگ اعالم که حسب گزارش و 
سوابق بخشی از آن را تامین نموده اند به لحاظ تکمیل بنا و عدم امکان تامین در بنا 
ضرورتی به قلع احراز نمی گردد و در خصوص 26 باب کسري پارکینگ به مساحت 
650 متر مربع با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1430000000

(یک میلیارد و  چهارصد و  سی میلیون )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 800  2
 

1100000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/05 2/97/11954 تجدید 
نظر

تختی-خیابا
ن 

جدیداالحدا
ث ایت اهللا 
احسانبخش
(پروژه 
مجتمع 
سپیدار)
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 38 مورخه 1389/03/27 
(تجاري-مسکونی) بصورت 6 طبقه روي زیرزمین به انضمام راه پله آسانسور آخر در 22 
واحد مسکونی و 17 واحد تجاري به مساحت کلی 7393.14 مترمربع (الزم به ذکر است در 
پروانه صادره تعداد واحدها قید نگردیده و تعداد واحد هاي اعالم شده بر اساس فرم کنترل 
نقشه می باشد) و همچنین گواهی عدم خالف شماره 2/33/177454 مورخه 1393/10/09 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
ممهر به مهر نقشه بردار سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 
:کلی 303.08 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد

.کاهش بنا در طبقه زیرزمین به مساحت 36.96 مترمربع -1
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 176.05 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 124.96 مترمربع که از این مقدار به مساحت 62.46  -3
.مترمربع بصورت پست برق می باشد.(سال وقوع تخلف 1390)

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1390) -4
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 5.4 مترمربع -5

.کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 120.45 مترمربع -6
.کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 19.72 مترمربع -7

اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت  به مساحت 159.83 مترمربع که از این مقدار به  -9
مساحت 68.88 مترمربع بصورت افزایش در راه پله و آسانسور و به مساحت 90.95 مترمربع 

.بصورت احداث انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1390)
افزایش تعداد واحد از 17 واحد تجاري و 22 واحد مسکونی به 30 واحد تجاري و 30  -10

.واحد مسکونی
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 600.99 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -11

.مسکونی از 22 واحد به 30  واحد
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 685.28 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -12

.تجاري از 9 واحد به 14  واحد در همکف
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 675.68 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -13

.تجاري از 8 واحد به 16  واحد در طبقه اول
در خصوص کسري پارکینگ الزم به ذکر است از بابت مغازه هاي طبقه همکف و اول نیاز  -14
به 50 باب پارکینگ از نوع تجاري و از بابت قسمت مسکونی طبقات 2 الی 5 (30 واحد 

.(مسکونی) نیاز به 20 باب پارکینگ از نوع مسکونی می باشد
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در زمان صدور پروانه داراي 39 باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در خصوص پرداخت )
عوارض آن، واحد درآمد در سیستم مطالبی را گواهی نمود و در نهایت حسب دستور معاون 
محترم، با توجه به اینکه سوابقی در این خصوص موجود نیست پرونده با اعالم کسري 

.(پارکینگ به کمیسیون محترم ماده صد ارسال می گردد
لذا با توجه به تامین 38 باب کسري پارکینگ در وضع موجود و اعالم 50 باب کسري 

پارکینگ تجاري و 20 باب کسري پارکینگ مسکونی، حالیه داراي 32 باب کسري پارکینگ 
.تجاري می باشد

به استناد پروانه صادره به مساحت 108.24 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت  -15
.آن در زمان پایانکار الزامی می باشد

در پروانه ساختمانی نوع سازه بتنی قید گردیده ولی در نقشه هاي هنگام صدور پروانه و  -16
.همچنین وضع موجود و ساختمان اجرا شده بصورت فلزي می باشد

.راه پله فرار اجرا نگردیده است -17
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -18

الزم به توضیح است که نقشه هاي طبقه زیرزمین، اول و دوم هنکام صدور پروانه (تاییدي 
نظام) در پرونده بایگانی موجود نبوده و در صورت وجود مغایرت و یا هر نکته اي در خصوص 

.این طبقات، متعاقبا و پس از ارائه آن اظهار نظر می گردد
ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه راي بند 51 کمسیون ماده 5 مورخه 

:1387/12/20 به شرح زیر صادر گردیده بود
:با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید

تا هنگام بهره برداري حداقل یک بلوك که به منظور پارکینگ عمومی در نظر گرفته شده  -1
.است پروانه اخذ نماید

.ضوابط سطح اشغال، تراکم مجاز پیشنهادي طرح اعالم گردد -2
.طراحی بدنه و فضاي شهري دو بلوك مذکور بطریق مناسب ارائه گردد -3

.پله فرار با رعایت مبحث سوم مقررات ملی و ساختمان احداث -4
عقب نشینی بر اساس خط پروژه الزامی است و همچنین احداث کنسول به سمت کوچه  -5

.8 متري ممنوع می باشد
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 143213 - 1396 مورخه 1396/07/20 سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی رشت را ارائه نموده که طی آن سازمان مذکور اعلم نموده مالک می بایست 
نسبت به نصب سیستم اطفاي حریق اتوماتیک و اجراي راه خروج (راه پله دوربند) دوم در 
ساختمان اقدام نماید، علیهذا ضروري است موضوع تخلف ایشان در قالب کد مربوطه به عدم 
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رعایت ضوابط آتش نشانی جهت تخاذ تصمیم شایسته به کمیسیون ماده صد قانون 
 .شهرداري گزارش گردد

**********
حالیه در پاسخ به تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد و نامه شمماره 26963 مورخه 

:1397/02/19 دبیرخانه کمیسیون ماده صد پاسخ در دو آیتم اعالم می گردد
در خصوص افزایش تعداد واحد تجاري، از 17 واحد به 30 واحد، در فرم جریمه الحیه  -1

.(شیت تخلفات) و به تفکیک طبقات همکف و اول درج گردید
.ضمنا کسري پارکینگ نیز با توجه به دستورات جدید مندرج در سیستم اعالم گردید -2

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي میالد ظریفی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 134.60 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1017576000(یک میلیارد و  هفده 

میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 134.6  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 2/97/11957 بدوي آزادگان-کو
چه حاتم

2-3-10184-37-1-0-0 58
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در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 28.1 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ47,208,000(چهل و  هفت میلیون و  دویست و  هشت هزار )  ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 28.1  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 17 مورخ 1396/02/11 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 345/16 متر 

.مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد پایان سفت کاري (سربندي و آجر چینی ) بوده  و با توجه به 
ارائه نقشه معماري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت 

:کلی 134/54 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 27/26 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 35/76 متر مربع-2
اضافه بنا  در طبقه دوم به مساحت 35/76 متر مربع-3
اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت 35/76 متر مربع-4
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 40/06 متر مربع-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی در طبقه اول تا سوم به -6
 مساحت 0/06 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 28/1 متر مربع دربعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/12023 مورخ 

.1397/05/02 بوده که بپیوست میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی وراث مرحوم محمد مستحسن موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 86.52 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 670530000(ششصد و  هفتاد میلیون و  پانصد 

و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 86.52  2.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/16 2/97/11962 بدوي زیر 
کوچه-خیابا
ن 

محمدي-انت
هاي بن 
بست آذر

2-1-10007-16-1-0-0 58
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار واحد ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

سایر 90.94  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 54 مورخه 1394/07/16 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 420/45 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 83/94 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 31/58 مترمربع (الزم به توضیح است در زمان صدور  -1
پروانه فاقد سایه کنسول رو به حیاط بوده که حالیه به صورت اسکلت فلزي متصل به سازه به 

مساحت 5/40 مترمربع جهت تامین پارکینگ شماره 1 اجرا گردیده است)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26/18 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26/18 مترمربع -3

کاهش  بنا در راه پله به بام به مساحت 4/30 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 2/58 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از دو واحد به چهار واحد  -6

مسکونی به مساحت 90/94 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

مشمول تبصره 7 نمی گردد. (در زمان صدور پروانه مازاد بر تراکم نداشته است) -8
برابر نقشه هاي معماري ارائه شده با توجه به جانمایی پارکینگ شماره 1 در زیر بارانداز  -9

.احداثی، داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی خواهد بود
به استناد نامه شماره 942/131/779 مورخه 1394/02/16 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگري، حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمان از کف پیاده رو تا زیر دامنه ( 9 
متر) دو طبقه روي پیلوت می باشد. همچنین سایر مفاد نامه در مورد نوع و جنس مصالح 
مورد استفاده در نما ساختمان و نصب تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و نوع سقف بنا و 
جنس درب و پنجره مندرج در نامه مذکور به پیوست می باشد. همچنین بر اساس نامه 
مذکور نقشه هاي معماري شامل مقطع و نما با جزییات اجرایی و مصالح مورد استفاده به 
همراه ارائه طرح سه بعدي قبل از اجرا باید به تایید اداره کل میراث رسیده و پیش از صدور 

.پایانکار به منظور تایید عملیات ساختمانی استعالم شود
از بابت تخلفات ساختمانی مشتمل بر اضافه بنا به مساحت 83/94 مترمربع، از بابت تبدیل 
سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 2/58 مترمربع و تبدیل دو واحد به 
چهار واحد داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11962 و راي تجدیدنظر به شماره 
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راي 2/97/12132 مورخ 1397/05/27 مبنی بر جریمه بوده و خالف جدیدي مشاهده 
.نگردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 55/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/90 درصد می باشد.(به میزان 13/10 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

مقرر گردید مالک رضایت نامه محضري از همه مالکین ارائه دهد. سایر 61.16  0
 

3100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/06/17 2/97/11963 فرم 
قرار

خمیران 
زاهدان - 
امام 

خمینی-صف
ایی- 
آزادگان - 
میدان 
فرهنگ-حا
تم

2-3-10182-29-1-1-0 58
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 طی بازدید بعمل  
آمده از پالك فوق  بصورت ساختمان 3 طبقه روي پیلوت برابر صورتمجلس تفکیکی ارائه 
شده همکف شامال یکواحد مسکونی (سوئیت) راهپله مشاعی و 3باب انباري و 2باب 

پارکینگ و راهروي مشاعی طبقات اول و دوم و سوم هر کدام یکواحد مسکونی جمعا 4 واحد 
مسکونی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 299-81/10/11 و پایانکار بشماره 

 19469-82/7/22 و مجوز تفکیک میباشد
 

الزم بذکر است :مالک طبقه همکف ساختمان یکدستگاه آپارتمان ( سوئیت) بسطح 36/16 
متر مربع قطعه 4 تفکیکی  به استناد پروانه و پایانکار داراي بالمانع میباشد بر خالف مجوز از 
سوئیت فوق بصورت تجاري  با فعالیت شغلی نقاشی با عنوان آتلیه نقاشی سلسا در حال 

. فعالیت میباشد تخلف صورت گرفته مربوط به متقاضی نمیباشد
با توجه به تبدیل مسکونی به تجاري داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري سال محاسبه 

.1396 میباشد
.در خصوص مقدار عقب نشینی در درخواستهاي بعدي متعاقبا اعالم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 598929750(پانصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  بیست و 
 نه هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 111.47  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 2/97/11964 بدوي سردار -
جنگل-عطا
آفرین-11

2-2-10012-163-1-0-0 590

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.25
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
57253-97/3/30 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   570600000(پانصد و  
هفتاد میلیون و  ششصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.در 
خصوص تخلف افزایش واحد مغازه به مساحت 76.72 مترمربع  نامبرده محکوم به 
پرداخت جریمه براي تبدیل پیلوت به تجاري و بالکن  ( از دو باب به سه باب ) به 
مساحت 24.75 مترمربع و 11.34 متر مربع حکم به پرداخت جریمه به یک پنجم 
ارزش سرقفل گردیده لذاموجبی براي رسیدگی نمی باشد و به رد آن اظهارنظر می 

گردد. 

جریمه 112.81  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 102 مورخه 1389/06/21 بصورت 4 طبقه 
روي مغازه و بالکن در 4 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري و به مساحت کلی 710.71 مترمربع و 
گواهی عدم خالف شماره 109231 مورخه 1392/07/14 و شماره 245565 مورخه 

1394/09/15 صادر گردیده است (الزم به ذکر است طبقه چهارم در پروانه صادره بصورت 
زیرشیروانی است. همچنین طی بررسی بعمل آمده مشخص گردید، طبق نقشه هاي معماري 
و فرم کنترل نقشه، تعداد واحد هاي مسکونی 4 واحد بوده که در پروانه صادره به اشتباه 3 

.واحد قید گردیده است)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 111.47 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 51.66 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 50.63  -1

.مترمربع بصورت بار انداز (قسمت جدا ساز حد شرقی) می باشد)
.کاهش بنا در نیم طبقه (طبقه اول) به مساحت 9.83 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.66 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.41  -3
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد جنوبی می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2.66 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.41  -4
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد جنوبی می باشد

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.66 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.41  -5
.مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد جنوبی می باشد

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 32.33 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.15  -6
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد جنوبی و به مساحت 4.63 مترمربع 

.به صورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد غربی می باشد
.اضافه بنا بصورت راه پله و آسانسور آخر به مساحت 19.5 مترمربع -7

.تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد تجاري به مساحت 24.75 مترمربع -8
.تبدیل قسمتی از طبقه اول به بالکن تجاري به مساحت 11.34 مترمربع -9

حیاط خلوت سراسري به عرض9.02 متر رعایت نگردیده و عرض موجود در همکف به  -10
صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی 

باشد)
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی در هیچکدام از سه مغازه  -11
وضع موجود نگردیده و این در صورتی است که در زمان صدور پروانه نیز این موضوع رعایت 

.نگردیده بود
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.تبدیل 2 واحد تجاري به 3 واحد تجاري -12
با توجه به اینکه 3 باب از پارکینگ هاي تامین شده در زیر بارانداز خالف ساز است فعال  -13
مورد تایید نیوده و تنها پارکینگ شماره 1 (نمایش داده شده در کروکی نقشه برداري) مورد 
تایید است لذا داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی و 2 باب کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -14
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -15

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -16
.رعایت عقب نشینی می گردد -17

.واحد هاي تجاري فوق الذکر فاقد فعالیت شغلی می باشند -18
:همچنین هنگام صدور پروانه داراي آراء کمیسیون ماده 5 به شرح زیر است

:راي بند 17 کمیسیون ماده 5 مورخه  1387/09/23 -1
با توجه به عقب نشینی قابل مالحظه به مساحت 154.54 مترمربع از سمت کوچه 8 متري، با 
رعایت سطح اشغال مجاز در 60 درصد طول زمین، با افزایش تراکم در حد 4 طبقه بر روي 
پیلوت و سه طبقه بر روي دو باب تجاري به میزان حداکثر 51.97 مترمربع با تامین پارکینگ 
موافقت گردید، ضمنا احداث بالکن به سمت خیابان 16 متري در حد یک سوم مجاز و احداث 

.زیرشیروانی و احداث بر سازي بالمانع است
:راي بند 4 کمیسیون ماده 5 مورخه  1387/12/18 -2

با رعایت مفاد صورت جلسه مورخ 1387/09/23 (بند 17) با سطح اشغال حداکثر 70 درصد 
.موافقت می گردد و با افزایش طبقه به علت نسبت ارتفاع به سطح مخالفت می گردد

ضمنا اعالم می گردد طبقه چهارم در زمان صدور پروانه بصورت زیرشیروانی بوده در صورتی 
که در وضع موجود به یک طبقه کامل تبدیل گردیده است. همچنین قسمتی از سقف اتاق 
خواب طبقه آخر داراي حفره بوده و سقف ندارد و تنها راه دسترسی به زیرشیروانی نیز از 

.این طریق است
الزم به اشاره است قسمتی از اعیان قدیمی بصورت یک باب مغازه در وضع موجود بصورت 

 .جداگانه باقی مانده است
ضمنا سطح اشغال هنگام صدور پروانه 69.94 درصد بوده و حالیه در وضع موجود صد در صد 

.است لذا داراي افزایش 30.06 درصد می باشد
متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري آب و فاضالب بطول 1 متر و عرض 0.4 متر آسفالت 

.(به قدمت تقریبی زیر 4 سال) دارد
**********
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حالیه کمیسیون ماده محترم ماده صد طی نامه شماره 260034 مورخه 1396/12/21 با اشاره 
به تصمیم اعضاء محترم کمیسیون مبنی بر اعاده پرونده در خصوص تعیین سطح اشغال 
همکف با توجه به بارانداز احداث شده و مقدار زیر بناء بارانداز، پرونده را به منطقه برگشت 
داده اند که این در این خصوص اعالم می گردد این موارد در گزارش فوق الذکر اصالح 

گردیده است
**********

در خصوص نامه شماره 58646 مورخه 1397/04/02 دبیر محترم کمیسیون ماده صد و نظریه 
کارشناس محترم دادگستري به شماره 97/87  مورخه 1397/03/29، مابه التفاوت اعالم 
شده در گزارش کارشناسی مذکور مورد تایید بوده و این مورد در گزارش اینجانب نیز اصالح 

.گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 59132-97/4/3 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  1030000(یک میلیون و  سی هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 17.28  0
 

55000  , 1362 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/09 2/97/11966 بدوي میدان -
توشیبا -خ 
محمد نژاد- 
ك 

عماریاسر
--

2-3-10117-7-1-0-0 591

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا ،  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  

21,342,150(بیست و  یک میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  یکصد و  
پنجاه)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.92  1.5
 

1000000  , 1361
 , 1387

احداث بارانداز در حیاط
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 284881-95/12/11  و عطف به نامه شماره  ش ر - 
137117-96/7/12 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان  فوق  برابر 
مدارك ارائه داراي سند مالکیت  بشماره ثبتی 12/3279 بصورت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ  یکباب خانه  بمساحت 200 متر مربع از قطعه 15 تفکیکی و همچنین بر روي  
پالك صدرالذکر  پروانه ساختمانی بشماره 392-60/3/16  بصورت یکطبقه با زیربناي  120 
متر مربع صادر  گردید و به استناد  سند صلح  غیر منقول  بشماره 75/12/11-177524 
داراي بالمانع بشماره 3/22/22543-75/12/9 میباشد . حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده  
توسط مهندس نقشه برداري آقاي  مهندس  علی انصار  داراي  پروانه اشتغال  بشماره 
00031-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  عرصه بسطح  200 متر مربع  اعیان موجود  
شامل  مسکونی  و ایوان مسقف و سرویس بهداشتی  و راه روي مسقف و بارانداز  بسطح 
کلی 158/44 متر مربع و یکباب مغازه بسطح 17/28 متر مربع  مساحت کل اعیان و مغازه 
بسطح  175/72 متر مربع  اعالم شده  با توجه به نقشه برداري ارائه شده و بالمانع صادره  

: موارد تخلف به شرح زیر میباشد
 داراي کاهش بنا بسطح 5/48 متر مربع نسبت به پروانه صادره  -1

داراي اضافه بنا بسطح 31/42 متر مربع شامل  (  احداث سرویس بهداشتی بسطح 5/40  -2
متر مربع و مسقف نمودن ایوان بسطح 19/87 متر مربع و مسقف نمودن  راهرو بسطح 6/15 

 متر مربع )  سال محاسبه تخلف 1361
احداث بارنداز فلزي بسطح 12/50متر مربع (سال محاسبه تخلف 1387 ) -3

احداث یکباب مغازه بسطح 17/28 متر مربع  ( سال محاسبه تخلف 1362 )  الزم بذکر  -4
است از بابت مغازه  داراي سوابق  صنفی ( مبنی بر اینکه  با توجه به پروانه صادره  در خیابان 

 جنوبی با عرض 15 متر  میباشد  ایجاد بالمانع از  لحاظ شهرداري  بالمانع است.)
. بر اساس خط پروژه شماره 2250 فاقد عقب نشینی میباشد

591

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 555,105,600(پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  پنج هزار 

و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 55.07  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/04/26 2/97/11970 بدوي رودبارتان-ك
وچه الله

2-3-10013-41-1-0-0 59
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه افزایش تعداد واحد ها منجر به کسري پارکینگ شده است و این 
موضوع بر خالف ضوابط معماري و شهرسازي می باشد و در آینده میتواند براي 
ساکنین آپارتمانهاي موصوف و اهالی کوچه (به دلیل پارك در کوچه)ایجاد مشکل 
نماید لذا  باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها:  راي به تخریب و اعاده به 
وضع در خصوص تبدیل واحدها  صادر و اعالم مینمایند و با توجه به صدور راي  
تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ موضوعا منتفی است. . 

سایر 286.06 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/04/26 2/97/11970 بدوي رودبارتان-ك
وچه الله

2-3-10013-41-1-0-0 59
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ94,903,200(نود و  چهار میلیون 

و  نهصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 18.83  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی شماره 99 مورخ 1396/05/02 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام خر پشته در 8 واحد مسکونی و 8 واحد تجاري و به مساحت کلی 
1473.75 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:14.47 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 14.47 مترمربع -1

. کاهش بنا در تراز خرپشته به مساحت 7.41 مترمربع -2
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 55.07 -3

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -4

.در طبقه سوم به مساحت  2.04 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2.32 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5

.انباري (5 مترمربع)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 11 واحد (  به  -6
مساحت 58.94 متر مربع درطبقه اول و به مساحت 58.94 متر مربع درطبقه دوم و به 
. مساحت 68.18 متر مربع درطبقه سوم ) مجموعاً به مساحت 186.06 متر مربع است

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري است -8

 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -9
سال وقوع 1396

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

. داراي گواهی عدم خالف به شماره 301209 مورخه 1396/11/01 در مرحله فنداسیون است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي حسن فرزانه شهرستانی 
وشرکاء سرقفل:علی طارق طیب مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري 
به مساحت 4.26 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 

42174000(چهل و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار )  ریال محکوم و اعالم 
میدارد.

جریمه 4.26  3
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/11972 بدوي خمیران - -
آزادگان--ع
لی پور

2-3-10185-144-1-4-0 59
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت حق السکنی و سرقفلی و حق کسب و پیشه 
در ششدانگ اعیان یک باب دکان احداثی در اعیان یک باب خانه به شماره پالك 4462/1 

.(مطابق سند مصالحه سرقفلی شماره 212149 مورخه 1380/03/19) می باشد
از بابت مغازه به مساحت 15 مترمربع و بالکن به مساحت 6.4 مترمربع داراي بالمانع شماره 
3/33/45303 مورخه 1390/01/28 بوده و حالیه با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري از 
وضع موجود توسط متقاضی و بازدید بعمل آمده و همچنین توسعه بالکن صورت گرفته داراي 

:مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در مغازه به نسبت بالمانع فوق الذکر به مساحت 0.12 مترمربع -1

.کاهش بنا در بالکن قدیمی به نسبت بالمانع فوق الذکر به مساحت 0.4 مترمربع -2
توسعه بالکن تجاري با سازه فلزي و مصالح پوششی چوبی به مساحت 4.26  -3

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
ضمنا مغازه فوق الذکر بصورت مشاور امالك مورد استفاده بوده و داراي تابلو به ابعاد تقریبی 
2*0.6 متر و به مساحت کلی 1.2 مترمربع و همچنین تابلو دیجیتال به ابعاد 1*0.4 متر و به 

.مساحت کلی 0.4 مترمربع بصورت کنسولی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2313 به مساحت تقریبی 8 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار کارشناسی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري و احداث یک طبقه 
مازاد حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,148,817,600(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  هشتصد و  هفده 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 113.97  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/06 2/97/11973 بدوي خیابان 
تختی-سرخ
بنده-کوچه 
جهاندیده

2-1-10130-21-1-0-0 59
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درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر 3360000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري چهار 
قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 123 مورخ 1396/07/18 به 
صورت 1 طبقه در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 77.10 مترمربع صادر گردیده و همچنین 
.داراي پروانه مرحله دوم مورخ 1396/09/14 در مرحله سقف اول و به همان مساحت است

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:111.56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.09 مترمربع -1

 اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد در طبقه اول به مساحت 84.19 مترمربع -2
اضافه بنا از بابت احداث راه پله به بام ،انباري،راهرو و اتاقک باالبر  به مساحت 20.28  -3
مترمربع(الزم به توضیح است با توجه به تجاري بودن ملک امکان احداث بام تهرانی وجود 

دارد لیکن انباري در این تراز مجاز نمی باشد.)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پارکینگ به مغازه به مساحت 2.41 مترمربع -4

.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -5
حیاط خلوت 2متري ضلع شمال غربی برخالف راي کمیسیون ماده5 مذکور در ذیل  -6

رعایت نمی گردد.(در این حد بازشو ندارد.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 91.70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 100درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
:داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 4 مورخ 95/12/14 بدین شرح می باشد

با عنایت به نظر مشاور طرح تفصیلی منطقه دو رشت با توجه به عقب نشینی قابل مالحظه با 
بصورت یک طبقه در همکف بدون  S تغییر کاربري پالك فوق از مسکونی به پهنه فعالیت
بالکن با توجه به مقیاس محلی بودن آن با رعایت فاصله دو متري از ضلع شمال غربی به 
صورت حیاط خلوت و با رعایت تامین یک واحد پارکینگ جهت واحد فعالیتی و با رعایت 

 سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردید
//سابقه در واحد خالف ندارد .(سال تخلف 1396)

*********************************
الزم به ذکر است مساحت وضع موجود عرصه با استناد به کروکی نقشه برداري عرصه ارایه 
//.شده توسط متقاضی ورود شده و رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تبدیل بخشی از پیلوت به  تجاري  و همچنین با توجه به الیحه شماره 71878 

مورخ97.04.19 مبنی بر  عدم اعتراض وراث مالک نسبت به نظریه کارشناسی شماره 
48211 مورخ 97.03.19به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفل معادل 84000000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 12  0
 

3360000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/23 2/97/11975 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
شریعتی-ص
یقالن لب 
آب ك 

جورابچی-ك
شاورزي

2-1-10132-70-1-0-0 59
5

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  

دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  1
 

3360000  , 1393  کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب 
.خانه (طبق سند ارائه داده شده از طرف متقاضی ) بصورت دو اشکوبه میباشد

ملک داراي پروانه ساختمانی به شماره 17 مورخ 1365/01/20 و همچنین پایانکار ساختمانی 
.به شماره 993 موخ 1370/02/02 میباشد

 .مساحت اعیانهاي  اعالم شده به استناد نقشه هاي موجود در پرونده فنی ملک میباشد
شایان ذکر است که در نقشه هاي اولیه ساختمان  طبقه همکف به عنوان پارکینگ  در نظر 
گرفته شده یود که با توجه به نقشه هاي اصالحی که موجود در پرونده فنی بوده ، طبقه 

 .همکف به صورت یک واحد مسکونی و پارکینگ در نظر گرفته شده بود

طی نامه شهرداري منطقه دو که بپیوست بوده  و همچنین بازدید میدانی از ملک مشخص 
گردید که مالک پارکینگ خود به مساحت تقریبی 12 متر مربع را تبدیل به مغازه نموده 
است.مغازه در حال حاضر به شغل پوشاك مشغول به فغالیت بوده و فاقد تابلوي تبلیغاتی 

 .میباشد
 .داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد

 .به استناد خط پروژه شماره 2238 فاقد عقب نشینی میباشد
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11975 مورخ 

.1397/04/23  میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان  ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري(بالکن تجاري) ، حکم  
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  3619688(سه 
میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  ششصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 3.25  2.5
 

445500  , 1386 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/05/02 2/97/11983 بدوي خیابان 
سعدي-روب
روي بانک 
ملی

2-1-10001-19-1-0-0 59
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
داراي سند اجاره  بشماره ( 110522-84/12/10) بصورت ششدانگ یکباب دکان فاقد 

مساحت  جزء پالك 1348  داراي بالمانع بشماره  ( 84/11/23-3/33/37355
و3/22/39681-84/11/23)  و همچنین برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک از بابت یکباب 
مغازه بسطح 15/50 متر مربع و احداث بالکن در حد 1/3 بسطح 5 متر مربع داري سوابق 
پرداختی  و فیش درآمدي بوده . مغازه فوق الذکر فاقد فعالیت شغلی بوده  و داراي تابلوي 

. تبلیغاتی به ابعاد ( ارتغاع 2/8 متر و طول 4/9 ) میباشد
وضع موجود در محل پالك فوق  بصورت  یکباب مغازه دو دهنه و داراي بالکن با اسکلت 
فلزي بوده  برابر مدارك ارائه شده با مغازه همجوار بصورت یکجا مورد استفاده قرار میگیرد ( 
بنا به اظهار متقاضی پس از اخذ مجوز احداث بالکن در حد 1/3  مبادرت به تعمیرات  جزئی 
داخلی  شامل  تخریب دیوار مغازه حد شمال و ادغام به مغازه مورد تقاضا  و احداث بالکن بر 

 روي دوباب مغازه )اقدام شده است
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهند حسین یگانه داراي 

پروانه اشتغال بشماره 00029-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی  ساختمان گیالن مساحت  
مغازه مورد تقاضا بسطح 15/50 متر مربع و بالکن بسطح 8/25 متر مربع ترسیم و اعالم 
گردیده  که  از بابت مغازه 15/5  متر مربع و بالکن بسطح  5 متر مربع  داراي بالمانع و سوابق 

 میباشد
داراي مابه التفاوت بالکن بسطح 3/25 متر مربع ( سال محاسبه 1386 )میباشد که کال داخل  

.عمق تجاري است

حالیه متقاضی  به جهت اخذ مجوز تعمیرات جزئی : شامل کاشیکاري دور دیوار  مراجعه  
.نموده است

.در خصوص مقدار عقب نشینی متعاقبا در درخواستهاي بعدي  اعالم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 442,999,200(چهارصد و  چهل و  دو میلیون و  نهصد و  نود و  
نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.34  1.75
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 2/97/11985 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان شهید 
عطاآفرین

2-2-10020-187-1-0-0 59
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنا در زیر شیروانی با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
3571200(سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.48  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول شماره 131مورخه 1396/08/16 
بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت 

.کلی 471.73 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 66.3 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.3 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18 مترمربع -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.65 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.37 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -7

.صادره به مساحت 2.48 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.06 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 80.81 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 11.33 مترمربع (طبقه همکف) داراي راي بدوي شماره  
2/96/11366 مورخه 1396/10/23 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.97 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
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داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7
.مساحت 2.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم در طبقات دوم وسوم راي به جریمه به مبلغ231,864,500(دویست و  
سی و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 42.74  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 2/97/11986 بدوي مطهري -
خمیران 
زاهدان -آل 
بویه- کوچه 
نوشاد دل

2-3-10193-179-1-0-0 59
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 30 مورخه 1396/02/20 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 337.6 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.61 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.69 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 2.15  -1

.مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.64 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.64 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.64 مترمربع -4
.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.92 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
..در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 45.95 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
داراي آراي بدوي شماره 2/96/11175 مورخه 1396/09/05، شماره 2/97/11986 مورخه 
1397/04/30، راي بدوي شماره 2/97/12869 مورخه 1397/11/06 و راي تجدید نظر شماره 
2/98/13332 مورخه 1398/03/18 کمیسیون محترم ماده صد بوده که بر طبق آن از بابت 
اضافه بنا به مساحت 71.61 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و 
آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.19 مترمربع، 
بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 45.95 مترمربع راي به جریمه و بابت یک باب کسري 
پارکینگ مسکونی به دلیل ابقاء سایبان راي به منتفی شدن صادر گردید و لذا داراي مابه 
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:التفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع.(به نسبت پروانه) -1

کاهش بنا مازاد بر تراکم بصورت تبدیل فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي  -2
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.27 مترمربع.(به نسبت راي سال 97)

**********
.طی بازدید مجدد بعمل آمده، عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف  و 
طبقات اول الی چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,910,000(هفتاد و  هفت 

میلیون و  نهصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.25  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/16 2/97/11989 بدوي الکانی-  
کوچه امین 
اصغري- 
بعد از بن 
بست چهارم

2-2-10018-503-1-0-0 59
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 261525600(دویست و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  

بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 155.67  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد پنجم، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,372,812,000(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  دو 

میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 163.43  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 106 مورخ 1395/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 869.40 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:174.08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.13 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.13 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.13 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2.13 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.13 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 163.43 مترمربع -6

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 44.90 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8

طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 2.60 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 155.67  -9

.مترمربع می باشد
.تعداد واحدها از 4 به 5 افزایش یافته است -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 60.79 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد

.محدوده مربوط به عقب نشینی فعال در تصرف مالک می باشد
سال تخلف 1396

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 636115200(ششصد و  سی و  شش میلیون و  یکصد و  پانزده 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 95.16  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/11990 بدوي دباغیان-جن
ب دبستان 
شهید 
منتظري

2-3-10103-45-1-0-0 600

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 1.66مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 2,788,800(دو 
میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 1.66  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1396/04/13 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 310.95 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 92.81 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.83 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.83 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.83 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.93 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7

.مساحت 0.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  1.66 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60.96 درصد بوده و سطح اشغال وضع 

.موجود 83.66 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در دو واحد مسکونی به 
انبار و سردخانه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 
تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 77196 مورخ 97/04/27
 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ10,816,000,000 

ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 2,163,200,000(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  سه میلیون و  
دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 324.15  0
 

1000000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/04/30 2/97/11991 تجدید 
نظر

الکانی-پش
ت قنادي 
سهیل

2-2-10026-276-1-0-0 601

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 127360000(یکصد و  بیست و  

هفت میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.68  2
 

1000000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري شش قطعه پارکینگ تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
225,000,000(دویست و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 150  1.5
 

1000000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

خارج تراکم ، به مبلغ  6,460,000(شش میلیون و  چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 15.2  0.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/11992 بدوي لطف 
آباد-علیزاد
ه-بن بست 
4متري

2-2-10063-21-1-0-0 602
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت مشاع مشترك ششدانگ عرصه و اعیان 
زمین به مساحت 125 مترمربع داراي حقوق انتفاعی با حق عبور از کوچه مجاور جنوبی 

 .(مطابق سند) می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی و بالمانع شماره 

2/33/67961 مورخه 1389/09/01 (از بابت اعیان به مساحت 95 مترمربع) بوده و حالیه طی 
:بازدید بعمل آمده داراي خالف به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا به نسبت بالمانع فوق الذکر به مساحت 10.64 مترمربع -1
.افزایش بنا به مساحت 15.2 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1390) -2

ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بر اساس کروکی نقشه 
.برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد

همچنین نقشه برداري وضع موجود از لحاظ مساحت و متراژ حدود ابعاد (به شرح درج  شده 
.در قسمت جهات اربعه) با سند مالکیت مغایر می باشد

به استناد خط پروژه شماره 589 به مساحت تقریبی 3.3 مترمربع از عرصه داراي عقب 
.نشینی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

602

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه   تجاري در همکف و بالکن تجاري  با ضریب 4برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 905820000(نهصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 73.05  4
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/23 2/97/11995 بدوي الکانی-22-
- بهمن

2-2-20078-15-1-0-0 603
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 111 مورخه 1396/06/14 به صورت 6 
باب مغازه در همکف به انضمام بالکن و زیرزمین و به مساحت کلی 389/43 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 109/16 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 36/11 مترمربع -1
 اضافه بنا در همکف  به مساحت 33/51 مترمربع -2

اضافه بنا در بالکن به مساحت 39/54 مترمربع ( به مساحت 21/46 مترمربع از تخلف  -3
مزبور به دلیل عدم رعایت سطح بالکن در حد 50 درصد سطح تجاري می باشد)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -4
.فعال کسري پارکینگ ندارد -5

در زمان صدور پروانه داراي نامه از معاونت محترم معماري و شهرسازي به شماره ش ر- 
56903-1396 مورخ 1396/03/27 مبنی بر اینکه (نقشه هاي معماري مبناي صدور پروانه 
ساختمانی ، در سازمان نظام مهندسی گیالن ، کنترل می گردد، در صورت رعایت شیب 
استاندارد با تایید آن سازمان و حذف پارکینگ پیش بینی شده در گوشه جنوب غربی نقشه 
ارائه شده ي پیوست ، استقرار 4 واحد پارکینگ در تراز زیرزمین ، از نظر این معاونت بالمانع 
می باشد). همچنین تایید شیب رمپ از سوي سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن ، قبل 

.از صدور پروانه احداث بنا الزامی می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت اضافه بنا به مساحت 37/28 مترمربع در زیرزمین داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/96/11415 مورخه 1396/10/30و پس از آن داراي پروانه مرحله دوم به شماره 

.301706 مورخه 1396/12/20 صادر گردیده است
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 1/17مترمربع نسبت به راي -1
 اضافه بنا در همکف  به مساحت 33/51 مترمربع -2

اضافه بنا در بالکن به مساحت 39/54 مترمربع ( به مساحت 21/46 مترمربع از تخلف  -3
مزبور به دلیل عدم رعایت سطح بالکن در حد 50 درصد سطح تجاري می باشد)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/26 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 80/34 درصد می باشد.(به میزان 15/08 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
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قابل ذکر است بخشی از مساحت قید شده در نقشه برداري به صورت سایه کنسول در طبقه 
همکف، با توجه به قرارگیري بر روي رمپ زیرزمین و همچنین عدم وجود کفسازي در تراز 

.همکف در محاسبات و جدول کاربري ها منظور نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي عنایت اله هژیر محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 2/3 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 3864000(سه 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 2.3  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 2/97/11998 بدوي الکانی-کوچ
ه ضیاء 
العلماء

2-2-10025-126-1-0-0 604

با توجه به محتویات پرونده ، تخلف اعالمی ناشی از تغییر جانمایی به مساحت 23/40 
متر مربع بوده و افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت نگرفته است لذا مراتب 

خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در 
کمیسیون نمی باشد .

سایر 23.4  0
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 2/96/196 مورخه 1396/12/27 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.378.47 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و داراي اضافه بنا به مساحت 

:18.73 مترمربع به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.05 مترمربع.(الزم به توضیح است از این مقدار به  -1
مساحت 2.35 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء خالف محسوب نگردیده و تنها 

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.05 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.63 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.کاهش بنا به مساحت 26.9 مترمربع به دلیل عدم امتداد راه پله و آسانور به بام -4

داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت تغییر جانمایی در مجموع طبقات به مساحت 35.1  -5
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به  -8

.توضیحست نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

از بابت اضافه بنا به مساحت 2.3 مترمربع (در طبقه اول) و تغییر جانمایی در مجموع همکف 
و اول به مساحت 23.4 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/97/11998 مورخه 1397/05/06 
کمیسیون ماده صد بوده که از بابت اضافه بنا راي به جریمه و از بابت تغییر جانمایی راي به 

.غیر قابل طرح بودن صادر گردید
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 2.3 مترمربع بصورت سایه کنسول داراي سابقه در 
واحد محترم درآمد طی شماره درخواست فعلی بوده و لذا با توجه به این سوابق حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.75 مترمربع.(الزم به توضیح است از این مقدار به  -1
مساحت 0.05 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء خالف محسوب نگردیده و تنها 

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.75 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.63 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت تغییر جانمایی در طبقه دوم به مساحت 11.7  -4
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.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
کاهش بنا به نسبت پروانه به مساحت 26.9 مترمربع به دلیل عدم امتداد راه پله و آسانور  -5

.به بام
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

13,734,000(سیزده میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید

جریمه 6.54  1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/13 2/97/11999 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطا 
آفرین-کوچ
ه 

کوچکپور- 
بن بست 
صبوري

2-2-10037-57-1-0-0 605

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 1,508,820(یک میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد و  

بیست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 10.07  0.1
 

1020000  , 1391
 , 1397

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از مکان فوق بصورت یکباب خانه  
ویالئی قدیمی برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 

1260/56 بصورت ششدانگ یکقطعه زمین (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) بوده از 
 بابت اعیان بسطح 50 متر مربع داراي بالمانع بشماره 2/33/93157-91/4/24 میباشد
حالیه مالک به جهت اخذ مجوز تعمیرات جزئی داخلی شامل : تعویض درب اتاق و درب 
ورودي  نفر رو  و کف سازي و کاشیکاري و سقف کاذب و تعویض نماي  بیرونی مراجعه نموده 

. است
الزم بذکر است :قسمتی از تعمیرات در حال اجراء بوده و همچنین بدون مجوز در حد جنوب 
ملک به سمت حیاط خلوت بنا به اظهار متقاضی قبالبصورت سرویس بهداشتی قدیمی 
موجود بوده آن را تخریب و مجددا مبادرت به احداث  بنا بصورت آشپزخانه و ادغام به سازه 
قدیمی در حال اجراء میباشد  با توجه به نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس نقشه 
بردارآقاي  مهندس وحید پیک دوست  چماچائی داراي پروانه اشتغال بشماره 

00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت عرصه بسطح 75/08 متر مربع و 
مساحت اعیان بسطح 66/61 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است. با توجه به بالمانع صادره 
صدرالذکر داراي مابه التفاوت بنا بسطح 16/61 متر مربع (از این مقدار 11 متر مربع از بابت 
احداث آشپزخانه ( سال محاسبه 1397 ) و مابقی بسطح 5/61 متر مربع بصورت همزمان ساز 
 :قبل از بالمانع ) با توجه به ماتبه التفاوت  اعالم شده  تراکم گیري  به شرح زیر است

بسطح 6/54 متر مربع خارج از تراکم ( سال محاسبه 1397) و بسطح 10/07 متر مربع داخل 
تراکم ( از این مقدار بسطح 4/46 متر مربع سال محاسبه 1397 و مابقی بسطح 5/61 متر 

مربع قبل از بالمانع بدلیل اشتباه در مساحت یابی سال محاسبه 1391)

برابرخط پروژه شماره475 بکوچه6 متري داراي عقب نشینی بمساحت6.30مترمربع میباشد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3 برابر تقلیل (ضمن تقلیل متراژ از 88.37 مترمربع به 27.22) و دادنامه بدوي 
را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  7,992,000(هفت میلیون و  نهصد و  

نود و  دو هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 2.22  3
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/23 2/97/12001 تجدید 
نظر

-
سردارجنگ
ل--حبیب 
زاده

2-2-10166-13-1-0-0 606

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل  و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال تایید می نماید.

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 6 مورخه 1386/01/26 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت (یک طبقه روي مغازه) در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت 
کلی 175/8 مترمربع (به مساحت 13 مترمربع تجاري همکف، 4/30 مترمربع بالکن تجاري و 
158/50 مترمربع زیربناي مسکونی) صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام 

.نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

:داراي اضافه بنا برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا مسکونی در همکف، نیم طبقه و طبقات اول و دوم  به مساحت 74/21  -1

مترمربع.(زیربناي مسکونی موجود 232/71 مترمربع)
الزم به توضیح است در طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 12/03 مترمربع به صورت 

(کنسول رو خیابان جمعا به مساحت 24/06 مترمربع می باشد
.اضافه بنا به صورت توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 63/31 مترمربع -2

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به واحد تجاري به مساحت  -3
.32/46 مترمربع

.یک باب کسري پارکینگ تجاري -4
.تبدیل دو واحد مسکونی به یک واحد مسکونی -5

  .رعایت حداقل 1/20 سرویس بهداشتی نمی گردد -6
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

بابت اضافه بنا به مساحت 92/80 مترمربع، اضافه بنا به صورت نیم طبقه تجاري به مساحت 
64/60 مترمربع و بابت تبدیل مسکونی به بناي تجاري به مساحت 32/46 مترمربع و یک 
باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه مورخ 
1388/10/12 و صورتجلسه مورخ 1388/11/14 و همچنین راي کمیسیون ماده صد طی 
صورتجلسه مورخه 1390/09/29 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 20502 مورخه 
.1390/12/03 و راي تجدیدنظر به شماره 2/97/12001 مورخ 1397/04/23می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا به مساحت 18/59 مترمربع به صورت مسکونی -1

کاهش بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل مسکونی به بالکن تجاري نیم طبقه به  -2
 مساحت 1/29 مترمربع

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی مالک :وراث مرحوم جعفر عقل مند اوماسالن علیا 
موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً 
بمساحت 80.84 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 53949550
(پنجاه و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 80.84  2
 

70000  , 1366
 , 1380
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 2/97/12002 بدوي خیابان  
تختی-خیابا

ن جوان3
-کوچه 
زاهره

2-1-10137-10-1-0-0 607

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب 
.خانه به مساحت 102 مترمربع قطعه دوم تفکیکی (مطابق سند) می باشد

از بابت بنا در طبقه همکف به مساحت 40 مترمربع (بصورت پارکینگ و سرویس) و بنا در 
طبقه اول به مساحت 45 مترمربع کال به مساحت 85 مترمربع داراي پروانه ساختمانی شماره 

.408 مورخه 1365/05/26 می باشد.(پروانه مذکور پیوست پرونده گردیده است)
حالیه با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري و معماري از ملک فوق الذکر و بازدید بعمل آمده، 
ملک بصورت دو طبقه (همکف و اول) در دو واحد مسکونی بوده و داراي خالف به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 19.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1366) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.87 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.7  -2
مترمربع سال وقوع تخلف 1366 و به مساحت 3.17 مترمربع آن سال وقوع تخلف 1392 می 

.باشد
.تبدیل همکف به سوئیت (مسکونی) به مساحت 50.1 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1380) -3

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1380) -4
به استناد خط پروژه شماره 1185 به مساحت تقریبی 18.75 مترمربع از اعیان و به مساحت 
تقریبی 28.25 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد.(در خصوص حد شمال الزم به 
ذکر است در سند قسمتی از آن به کوچه قید گردیده ولی با توجه به اینکه کل این کوچه در 
تعریض کوچه حد غربی قرار می گیرد لذا این کوچه از بین رفته و در واقع جزئی از کوچه حد 

.غربی محسوب می گردد)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

607

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص اضافه بناي همکف و 
اول منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي 
را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 23,249,986(بیست و  
سه میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار و  نهصد و  هشتاد و  شش) ریال عیناً تایید 

میگردد .

جریمه 35.74  1.25
 

520425  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/12003 رسیدگ
ي 
 مجدد

امام 
خمینی-پش
ت بانک 
مسکن-روب
روي 
دبیرستان 
بهشتی

2-3-10189-29-1-0-0 608

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 26,021,250(بیست و  شش 

میلیون و  بیست و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد

جریمه 50  1
 

520425  , 1386  کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
بخشی از پیلوت به مسکونی  بااعمال  ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 41,639,204(چهل و  یک میلیون و  ششصد 
و  سی و  نه هزار و  دویست و  چهار) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 45.72  1.75
 

520425  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/12003 رسیدگ
ي 
 مجدد

امام 
خمینی-پش
ت بانک 
مسکن-روب
روي 
دبیرستان 
بهشتی

2-3-10189-29-1-0-0 608

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 190 مورخه 1381/07/06 بصورت 1 طبقه 
.روي پیلوت در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 112 مترمربع صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 35.74 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.87 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.87 مترمربع -2
.تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به مساحت 45.72 مترمربع -3

.داراي 2 باب کسري پارکینگ می باشد -4
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 به 2 واحد -5

ارتفاع پیلوت از 2.40 به 2.66 افزایش یافته که رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می -6
.باشد

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -8

قابل ذکر است واحد شماره یک به محوطه مسقف و واحد شماره 2 به حیاط خلوت جنوبی 
.دسترسی ندارند

از بابت موارد فوق الذکر داراي آراء بدوي شماره 2/94/8832 مورخه 1394/07/13 و راي 
تجدید نظر شماره 2/94/8894 مورخه 1394/09/14 و راي تجدید نظرخواهی شماره 

2/97/12003 مورخه 1397/04/26 کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن خالف جدیدي رویت 
.نگردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

608

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مسعود مهجور جورشري و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

32.33 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 69832800(شصت و  نه 
میلیون و  هشتصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد)ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 32.33  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/11 2/97/12006 بدوي خیابان 
تختی-باقر 
آباد-کوچه 
حقانی

2-1-10042-34-1-0-0 609

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 122 مورخ 1390/06/01 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 521.80 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد 

.فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:182.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.15 مترمربع(از ین مقدار به مساحت 0.56 مترمربع  -1

مربوط به احداث بخشی از سرویس بهداشتی در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.59 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.59 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 150.39 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 83.98 مترمربع -5

.تعداد واحدها از 4 به 5 واحد افزایش بافته است -6
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 53.21 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد 
//.سال تخلف 1391 می باشد

609

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات و طبقه مازاد(طبقه سوم)راي به جریمه به 
مبلغ607,269,600(ششصد و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و  نه هزار و  ششصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 120.49  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/13 2/97/12007 بدوي باقرآباد-  
بن بست 
سار

2-1-10033-15-1-0-0 610

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 12 مورخ 1394/04/02 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 233.69 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:119.83 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.64 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.64 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.64 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به مساحت 54.91  -4
مترمربع

عدم اجراي راه پله به بام به مساحت 22.70 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 0.66 مترمربع
.ترکم اعطایی ندارد -8

.کسري پارکینگ ندارد -9
.تعداد واحد از 2 به 3 واحد افزایش یافته است -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 77.39 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

سال تخلف 1395
//.درخواست عدم خالف دارد

610

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مریم دائمی گله پردسري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر اضافه بنا در زیرشیروانی بمساحت 3.45 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 10695000(ده میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار ) 

ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 3.45  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/12009 بدوي مطهري-خی
ابان 
نشاط-بن 
بست دنا

2-3-10232-46-1-0-0 611

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 71 مورخ 1395/10/26 به صورت 2 طبقه 
در 1 واحد مسکونی و به مساحت 220/17 مترمربع صادر گردیده است. ساختمان در مرحله 

.نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 3/45  مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1396)
کاهش بنا در همکف به مساحت 3/76 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 3/76 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 3/76 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3/45 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0/43  -4
مترمربع مربوط به راه پله به بام و به مساحت 3/02 مترمربع مربوط به احداث انباري 

.زیرشیروانی می باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -5
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
از بابت تخلف مزبور داراي  راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12009 مورخ 

.1397/04/26 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79/70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 75/20 درصد می باشد.(به میزان 4/50 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.درخواست گواهی عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بالکن تجاري بدون پروانه راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 73571 مورخ97.04.21 

معادل 150,000,000(یکصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 14.6 220000  , 1377
 , 1378

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/26 2/97/12011 بدوي بیستون(چم
ارسرا)-روبر
وي کوچه 
احسان 
دوست

2-2-10192-72-1-1-0 612

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب مغازه قطعه 8 تفکیکی به 
مساحت 14.60 مترمربع (مطابق سند اجاره مستقل شماره 136796 مورخه 1378/01/22) 

.می باشد
مغازه فوق الذکر داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.3*3.2 متر و به مساحت کلی 4.16 مترمربع 

.بوده و بصورت الکتریکی مورد استفاده می باشد
.داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم می باشد

طی بازدید بعمل آمده مغازه فوق الذکر داراي بالکن سراسري خالف ساز (با سازه فلزي) است 
که قسمتی از آن به مساحت 4.77 مترمربع همزمان ساز (سال وقوع تخلف 1377 (قبل از 
صدور پایانکار)) می باشد. (در این خصوص الزم به توضیح است این مقدار در نقشه هاي 
هنگام صدور پروانه موجود ولی در نقشه هاي تفکیکی و مساحت پروانه و پایانکار لحاظ 
نگردیده است).همچنین مابقی بالکن به مساحت 9.83 مترمربع غیر همزمان ساز (سال وقوع 

.تخلف 1378 (بعد از صدور پایانکار)) است
به استناد ضوابط طرح تفضیلی و همچنین نامه شماره 48074 مورخه 1396/02/11 واحد 

.نقشه برداري (موجود در اتوماسیون) فاقد عقب نشینی می باشد
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار رسیدگی به وضعیت بالکن می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد. سایر 25  0
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 54 مورخ 1395/08/18 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 476.33 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 262.39 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.90 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42.10 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -3
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -4
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -5
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است
.اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.21 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 12.45  -7
 .مترمربع

رعایت یک بیستم مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده که در زمان  -8
. پایانکار الزامی است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -9
.در طبقات مجموعاً به مساحت  5.69 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 4 واحد به  -10
مساحت 138.18 متر مربع ( به مساحت 69.09 متر مربع درطبقه 2 و به مساحت 69.09 متر 

. مربع درطبقه 4 )   است
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -11

با توجه به افزایش واحد تجاري از 1 به 2 واحد تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري  -12
دارد. ( با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ ،  و تامین یک واحد پارکینگ از این 

طریق پارکینگ شماره 4 مشمول اخذ عوارض درآمدي است )
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -13
تبصره مذکور  به مساحت کلی  106.73 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.78 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
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. موجود 78.72 درصد است
سال وقوع 1396

ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند4صورتجلسه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 95/3/19 با تغییرکاربري ازمسکونی به نوارتجاري مخالفت گردیده و 
با احداث 4 طبقه مسکونی برروي یک باب مغازه حداکثر به مساحت 25 مترمربع به ارتفاع 
3.40 متر(فاقدبالکن) و احداث پیلوت به ارتفاع 2.40متر بارعایت 60% مساحت عرصه 
.باقیمانده وتامین پارکینگ براساس آخرین ضوابط پارکینگی مصوب، موافقت گردیده است
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درطبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 257745600(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید..

جریمه 51.14  1.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 152 مورخ 1396/11/04 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 
219.96 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت سقف طبقه دوم 

.می باشد
براساس نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 
:مساحت تقریبی  76.71 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 25.57 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.57 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.57 مترمربع -3

.کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 100درصد می باشد
با توجه به سطح اشغال 100 درصد در وضع موجود رعایت حیاط خلوت سرتاسري حد  -

.غربی نمی گردد
.رعایت فضاي سبز نمی گردد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

از بابت اضافه بنا به مساحت 25.57 مترمربع در طبقه همکف  داراي راي کمیسیون ماده 100 
بدوي به شماره 2/97/11895 مورخ 1397/04/05 و پرونده عدم خالف به شماره 305906 

:بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.57 مترمربع(سال تخلف 1397) -1
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.57 مترمربع(سال تخلف 1397) -1

//.استعالم موقعیت مکانی دارد

614

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري و بارنداز ، کسري پارکینگ مسکونی و تجاري 
منتفی اعالم میگردد .

سایر 100  0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 71 مورخ 1396/03/24 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1220.58 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت سقف طبقه اول بوده و طی بازدید بعمل آمده 

.تا این مرحله خالفی مشاهده نگردید
.عقب نشینی مطابق پروانه صادره رعایت می گردد
//.تقاضاي اعالم شروع عملیات ساختمانی دارد

615

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970903301885 مورخ 1396/05/09 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد ، مراتب به لحاظ فنی بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري میگردد که طی نظریه شماره  12409 مورخ 97/01/30 و 
نظریه تکمیلی به شماره 46052 مورخ 1397/03/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
زمان وقوع تخلف ساختمانی در همکف و طبقه اول و دوم و همچنین تراکم اعطائی را 
سال (1391) و زمان وقوع تخلف در طبقه سوم و چهارم و انباري و همچنین یک طبقه 
مازاد را سال (1392) اعالم مینماید که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و 

احوال محقق و مسلم قضیه نیز انطباق دارد ، لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقه اول و دوم و همچنین تراکم اعطائی 
جمعا به مساحت 394/2 متر مربع راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی سال 
وقوع تخلف حسب نظریه کارشناس (1391) به مبلغ 1844856000(یک میلیارد و  

هشتصد و  چهل و  چهار میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه صادر 
و اعالم میگردد  . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد 

در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 394.2  3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970903301885 مورخ 1396/05/09 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد ، مراتب به لحاظ فنی بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري میگردد که طی نظریه شماره  12409 مورخ 97/01/30 و 
نظریه تکمیلی به شماره 46052 مورخ 1397/03/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
زمان وقوع تخلف ساختمانی در همکف و طبقه اول و دوم و همچنین تراکم اعطائی را 
سال (1391) و زمان وقوع تخلف در طبقه سوم و چهارم و انباري و همچنین یک طبقه 
مازاد را سال (1392) اعالم مینماید که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و 

احوال محقق و مسلم قضیه نیز انطباق دارد ، لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص اضافه بنا در طبقه سوم و چهارم و انباري و همچنین یک طبقه 

مازاد جمعا به مساحت 215/94 متر مربع راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی سال وقوع تخلف حسب نظریه کارشناس (1392) به مبلغ 2,176,675,200
(دو میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  
دویست)  ریال جریمه صادر و اعالم میگردد  . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک 

شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی 
می باشد .

جریمه 215.94  3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه و پایانکار مندرج در سیستم صادر گردیده که به استناد آنها 
.فاقد خالف و عقب نشینی می باشد

حالیه متقاضی طی درخواستی و با توجه به نامه شماره 19820 مورخه 1397/02/10 کمیسیون 
محترم ماده صد، خواستار اعالم نظر در خصوص گزارش کارشناس زسمی دادگستري 
(پیوستی پرونده) بوده که در این خصوص همانطور که سابقا اعالم گردیده بوده، سال وقوع 
تخلف (بر اساس گزارشات آزمایش بتن) طبقه همکف، اول و دوم، 1391 بوده و مابقی طبقات 
1392 است در صورتی که در گزارش کارشناس رسمی دادگستري سال وقوع تخلف بصورت 
کلی 1391 تعیین گردیده است لذا سال وقوع تعیین شده توسط کارشناس محترم 

 .دادگستري مورد تایید نمی باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 47208000(چهل و  هفت 

میلیون و  دویست و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 28.1  0.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  791,448,000(هفتصد و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 134.6  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/05/02 2/97/12023 تجدید 
نظر

آزادگان-کو
چه حاتم

2-3-10184-37-1-0-0 617
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 17 مورخ 1396/02/11 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 345/16 متر 

.مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد پایان سفت کاري (سربندي و آجر چینی ) بوده  و با توجه به 
ارائه نقشه معماري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت 

:کلی 134/54 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 27/26 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 35/76 متر مربع-2
اضافه بنا  در طبقه دوم به مساحت 35/76 متر مربع-3
اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت 35/76 متر مربع-4
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 40/06 متر مربع-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی در طبقه اول تا سوم به -6
 مساحت 0/06 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 28/1 متر مربع دربعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/12023 مورخ 

.1397/05/02 بوده که بپیوست میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري طرح تفصیلی مصوب و در منطقه غیر 
آموزشی دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها 
نسبت به تعطیلی محل کسب و اعاده به وضع سابق ، راي صادر میگردد و با توجه به 

راي اعاده کسري پارکینگ منتفی می باشد. 

تعطیل محل 
تخلف

1029  0
 

2100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/30 2/97/12039 بدوي -
بیستون--ز
ارع

2-2-10002-209-1-0-0 618

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلوگیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي  
پالك فوق با توجه سوابق موجود در پرونده نوسازي بشماره 209-10002-2-2 و پرونده 

درآمدي بشماره 10086 داراي پروانه ساختمانی بشماره 1496-60/8/4 بصورت دواشکوبه نیم 
 بمساحت کلی 752 متر مربع و داراي بالمانع بشماره 2/22/21286-75/10/9 میباشد حالیه 
از ملک فوق بصورت آموزشی تحت عنوان موسسه آموزش عالی سردار جنگل غیردولتی 
تبدیل مسکونی در 2/5 طبقه  -1: مورد استفاده قرار میگیرد موارد تخلف به شرح زیر است
بمساحت کلی تقریبی 754 متر مربع به موسسه آموزش عالی (غیر دولتی ) سال وقوع 

داراي 11واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد ( سال وقوع تخلف 1394 ) -2تخلف 1394
الزم بذکر است : با توجه به عدم .برابر خط پروژه شماره 550 فاقد عقب نشینی میباشد
همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك و عدم توجه به اخطاریه ماموران ناحیه دو  گزارش  
بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت 
دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري 
وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل 

     .ملک  متعاقبا اعالم میگرد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اعتراض مالک مبنی بر اینکه بناي 
موضوع گزارش همزمانساز بوده و تخلف جدیدي صورت نگرفته و نظر به فنی و 
تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 255959 

مورخ 96/12/16 کلیه اضافه بناهاي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 221/67 
متر مربع را همزمان ساز سال (1362) و بناي تجاري و بالکن جمعا به مساحت 126/48
 متر مربع را سال (1368) اعالم می نمایند که در خصوص تعیین ارزش سرقفلی بناي 

تجاري و بالکن جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 39653 مورخ 
1397/03/05 ارزش سرقفل بناي تجاري و بالکن به متراژ 126/48 متر مربع را به مبلغ 
186/000/000ریال اعالم می نماید لذا ضمن نقض راي بدوي در این بخش به استناد 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها با ضریب یک پنجم ارزش معامالتی سال وقوع 
تخلف (1368) حسب نظریه کارشناس جریمه بمبلغ 37200000(سی و  هفت میلیون و  

دویست هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 126.48  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/05/09 2/97/12043 تجدید 
نظر

امام -
خمینی-مص
لی-پاستور 
یک

2-3-10145-7-1-0-0 619

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و توجها به نظریه کارشناس طی شماره 
39653 مورخ 1397/03/05 در خصوص سال وقوع تخلف که 1362 اعالم گردید راي 
صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي 

بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 46,550,700(چهل 
و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  هفتصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 221.67  3
 

70000  , 1362 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص سال وقوع تخلف اعالمی در این بند با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی سال 
وقوع تخلف حسب نظریه کارشناس (1368) جریمه بمبلغ 3500000(سه میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 25  2
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین برابر سندمالکیت(فاقد 
.مساحت و حدود اربعه) می باشد

پالك فوق داراي پروانه ساختمانی به شماره 466 مورخ 1360/03/25 به صورت 4 اشکوبه 
مشتمل بر همکف مغازه و طبقات مسکونی به مساحت 1125مترمربع صادر گردید ضمنا 

.داراي بالمانع شماره 14200 مورخ 1362/05/06 می باشد
حالیه ساختمان در مرحله  بهره برداري بوده که با توجه به کروکی نقشه برداري ثبت نظام 
ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 221/67 مترمربع به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 24/94 مترمربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/13 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 51/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 27/02  -3

 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 51/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 27/02  -4

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 51/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 27/02  -5

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)
اضافه بنا از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 15/75 مترمربع-6

.سال وقوع تخلفات فوق 1362 می باشد
.با توجه به سال صدور پروانه مشمول تبصره 7 از دفترچه سقف تراکم رشت نمی گردد-7
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به مساحت 126/48 مترمربع (از این مقدار به -8
مساحت 35/22 مترمربع به صورت بالکن و مابقی به مساحت 91/26 مترمربع مغازه می 

 باشد)
بر اساس ضوابط قدیم یکباب  کسري پارکینگ تجاري دارد(قابل ذکر است بناي احداثی -9
مربوط به تخلف سال 1362 مشمول ضابطه کسري پارکینگ نمی گردد و کسري پارکینگ 

.اعالم شده مربوط به تخلفات سال 1390 می باشد)
.سال تخلف بندهاي 8 و 9 سال 1390 می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2250 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 4/27 مترمربع از 
.خیابان 45 متري حد جنوبی می باشد

.قابل ذکر است بام به صورت تهرانی می باشد
همچنین فعالیت شغلی واحدهاي تجاري موجود در پالك به ترتیب از حد غربی به ترتیب به 
صورت اغذیه فروشی، سوپرمارکت، مطب پزشکی، مطب پزشکی و در نیم طبقه حد غربی به 
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.صورت خدمات کامپیوتري و نیم طبقه شرقی فاقد فعالیت شغلی می باشد
از بابت تخلفات مزبور داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11315 مورخ 
1396/09/28 و راي تجدیدنظر به شماره 2/97/12043 مورخ 1397/05/09 می باشد و خالف 

.جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد

******************************
درخصوص عقب نشینی داراي تعهدنامه به شماره 22456 مورخ 1398/04/03 دفترخانه 

.شماره 237 رشت می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي اصغر کهنی محرز میباشد با توجه به 
میزان تخلف و کاربري تجاري ملک ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 3  ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 2/86 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 6864000(شش میلیون و  

هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 2.86  2
 

1200000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/13 2/97/12046 تجدید 
نظر

ضیابري-سا
ختمان 
آریان 2

2-2-10082-13-1-2-0 620

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24.24 مترمربع و 
به شماره 1332/85 برابر سند مالکیت  قطعه هشت تفکیکی بانضمام بالکن به مساحت 

.10.94 مترمربع می باشد.فاقد تابلو و فعالیت شغلی می باشد
از بابت مغازه به مساحت 24.24 مترمربع و بالکن به مساحت 8.08 مترمربع داراي پروانه 
تعمیرات شماره 2/33/39360 مورخ 1387/08/29 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در بالکن به مساحت 2.86 مترمربع(سال تخلف 1388) -1

.جهت تکمیل گزارش نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

***************************************
به استناد خط پروژه شماره 2290 به مساحت تقریبی 7.25 مترمربع از اعیان کل پالك داراي 

//.عقب نشینی بوده ولی مغازه مورد استعالم فاقد عقب نشینی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 68968 مورخ 97/04/14 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ9,200,000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 1,840,000(یک میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 18  0
 

55000  , 1355 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/02 2/97/12048 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن  به سمت 
 دانشسرا

2-3-10197-154-1-0-0 621

توضیحات بازدید احتراماطی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي 
پالك فوق  بصورت یکباب مغازه قدیمی  که مالک بدون مجوز از شهرداري  مبادرت به 
تعمیرات  کلی شامل  تعویض  کامل سربندي و کف سازي و کاشیکاري و نصب درب کنترلی 
اقدام نموده است  در خصوص بالمانع  مدارکی از سوي مالک رویت نشد موارد تخلف به شرح 

: زیر است
 احداث یکباب مغازه بسطح تقریبی 18 متر مربع -1

.با توجه به قدمت مغازه  مشمول کسري پارکینگ نمیگردد
. سال محاسبه تخلف تقریبی 1355 میباشد

.در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد
با توجه عدم همکاري مالک  در خصوص ارائه مدارك و بالمانع  تمامی ابعاد موجود در جدول 
کاربریها  و قدمت اعالم شده به صورت تقریبی می باشد و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه 
اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود.  و همچنین در خصوص قدمت ملک 

.نیز پس از ارائه مدارك متعاقبا اعالم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
محل ،تخلف مالک دراحداث یکباب مغازه و تبدیل پیلوت و شوفاژخانه به دو باب 
مغازه، هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 272-97 مورخ 97/05/06 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 15.270.000000 ریال تعیین و براورد نموده 

است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3054000000(سه میلیارد و  پنجاه 

و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 159.71  0
 

3100000  , 1395
 , 1396

احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/16 2/97/12050 بدوي راسته -
مسگران-م
طهري(بازار 
مسگران)-م
ستوفی

2-1-10172-50-1-0-0 62
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز و 

اضافه بناي همکف و طبقه اول، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 14,375,109(چهارده 
میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار و  یکصد و  نه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 38.83  1.25
 

303750  , 1368
 , 1380

احداث بارانداز در حیاط

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري پنج قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 581,250,000(پانصد و  

هشتاد و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 125  1.5
 

3100000  , 1395
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 300872-96/10/17و عطف بنامه شماره ش ر 
-242732-96/11/30 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک بر روي  پالك 
فوق برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک  داراي دو جلد  سند مالکیت  بصورت دو دانگی و 
چهار دانگی بشماره ثبتی   1و2و3-/1865 که بر روي آن یکباب ساختمان مسکونی  دو 
طبقه روي پیلوت  شامل  همکف  پارکینگ و شوفاژخانه  و طبقه اول  و دوم  هر کدام 
یکواحد مسکونی  مجموعا دو واحد مسکونی داراي مجوز تفکیک بشماره 

13/16528-68/5/7 از شهرداري میباشد( سوابق منضمه بوده ) حالیه مالکین ساختمان بر 
خالف مجوز قسمتی حیاط مشاعی حد شمال را  مسقف و به بصورت یکباب مغازه احداث و 
همچنین تبدیل   پارکینگ اختصاصی  قطعه 4 و قسمتی از  پارکینگ اختصاصی قطعه 3 به 
یکباب مغازه  و تبدیل پارکینگ اختصاصی  قطعه 3  و قسمتی از شوفاژ خانه اختصاصی  
قطعه یک و شوفاژخانه اختصاصی  قطعه 2  تفکیکی تبدیل به یکباب مغازه  وهمچنین 
مبادرت به   مسقف نمودن  راهروي مشاعی درحد جنوب و احداث  راه پله مشاعی  در حد 
جنوب اقدام نموده  با توجه به نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس نقشه بردار آقاي 
مهندس اسماعیل بابائی  داراي پروانه اشتغال بشماره 00149-600-11 عضو سازمان نظام 
مهندسی  ساختمان گیالن  داراي اضافه بناي کلی بسطح 67/31 متر مربع میباشد  موارد 

: تخلف به شرح زیر است
داراي اضافه بنا در همکف بسطح 0/80 متر مربع   بدلیل خطاء در مساحت یابی ( سال -1

محاسبه تخلف به استناد مجوز تفکیکی  1368)
داراي اضافه بنا در همکف بصورت احداث بارانداز  ( مسقف نمودن راهرو و حیاط مشاعی)  -2
در قسمت حیاط مشاعی  حد جنوب  بسطح 18/34 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1380 )
داراي اضافه بنا در همکف بصورت  احداث راه پله مشاعی در قسمت  حیاط مشاعی حد  -3

جنوب بسطح 7/02 متر مربع ( سال محاسبه 1380)
احداث یکباب مغازه بسطح 38/19 متر مربع در قسمت حیاط مشاعی حد شمال ( سال  -4

محاسبه تخلف 1396)
تبدیل پارکینگ اختصاصی قطعه 4 و قسمتی از پارکینگ اختصاصی قطعه 3 تفکیکی  به  -5

یکباب مغازه بسطح 49/32 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1395)
تبدیل پارکینگ اختصاصی قطعه 3 و شوفاژخانه اختصاصی قطعه 2 و قسمتی از   -6

شوفاژخانه قطعه یک به یکباب مغازه  بسطح 72/20 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1395 )
داراي کاهش بنا در طبقه اول بسطح 2/68 متر مربع نسبت به  بال مانع ( مجوز تفکیک ) -7
داراي اضافه بنا در طبقه اول بصورت  احداث راه پله مشاعی در  طبقه اول در قسمت   -8

حیاط مشاعی حد جنوب بسطح 5/18متر مربع ( سال محاسبه 1380)
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بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل انباري  در پیلوت  بسطح 7/03 متر مربع ( سال  -9
محاسبه  1380)

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري از بابت احداث مغازه در حیاط مشاعی حد شمال (  -10
سال محاسبه تخلف 1396)

داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري ( دو باب آن از بابت  تبدیل به تجاري  و 2 باب آن    -11
از بابت حذف پارکینگ اختصاصی مسکونی  )سال محاسبه 1395

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 0/46 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی ( سال  -12
محاسبه تخلف  به استناد مجوز تفکیک   1368)

.با توجه به خط پروژه شماره 482 کوچه 8 متري اصالحی فاقد عقب نشینی میباشد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه هیات کارشناسی شماره 77802 مورخ 97.04.27 معادل 670,200,000
(ششصد و  هفتاد میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.68  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/09 2/97/12051 تجدید 
نظر

سبزه 
میدان-آفخ
را-نبش 
کوچه  
تربیت-ساخ
تمان شفیع 
زاده

2-2-10050-139-1-4-0 62
3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان به انضمام 2 
باب انباري و 2 باب پارکینگ ، داراي پروانه و پایان کار مندرج در جدول سوابق بوده و 

رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي مطابق ضوابط روز الزامیست
حالیه بدون مجوز شهرداري و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده با احداث دیوار 
جداکننده اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت  (شامل پارکینگ قطعه اول به مساحت 12.50 
مترمربع ، انباري قطعه هشتم تفکیکی به مساحت 15.50 مترمربع و بخشی از محوطه مسقف 
مشاعی به مساحت 16.68 مترمربع ) به مساحت 44.68 مترمربع به یک باب مغازه نموده 

است.(سال تخلف 1396)
.از بابت مغازه داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

//.مغازه فوق فاقد تابلو،بالکن و فعالیت شغلی بوده و ارتفاع مغازه 2.80 متر می باشد
***************************************

//.توضیحاً پارکینگ واحد مسکونی تامین می گردد
***************************************

متقاضی نامه اداره کل میراث فرهنگی به شماره 963/131/11901 مورخ 1396/11/17 در 
//.خصوص بالمانع بودن تغییر کاربري پارکینگ انباري به تجاري ارایه نموده است

**************************************
الزم به ذکر است ملک فوق قبال از بابت تخلف فوق االشاره داراي راي بدوي کمیسیون ماده 
100 به شماره 2/93/7833مورخ 1393/07/12 و تجدید نظر به شماره 2/93/8073مورخ 
1393/09/01 بوده که طی آن ازبابت تبدیل پیلوت به مغازه راي به تخریب و اعاده به وضع 
پروانه صادر گردید و راي مذکور در زمان خود اجرا گردید سپس مجدداً اقدام به تبدیل 
پیلوت به مغازه به مساحت 47.12 مترمربع نمود  که از بابت آن نیز داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده 100 به شماره 2/9510142 مورخ 1395/08/25 مبنی بر تخریب و اعاده به 

//.وضع پروانه بوده که راي اخیر نیز قبل از صدور پایان کار اجرا گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970902804922 مورخ 1396/11/04 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 507 مورخ 1397/01/30 اصول فنی ، 
بهداشتی مورد تایید قرار گرفته که مصون از اعتراض باقی می ماند ، مراتب به لحاظ 

عدم ضرورت قلع بنا مجددا جهت تعیین ارزش سرقفلی به کارشناس رسمی 
دادگستري ارجاع گردید که نظریه شماره 507-2 مورخ 1397/03/01 ارزش سرقفل را 
به مبلغ 2/277/000/000 ریال اعالم می نماید که مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مساحت 11 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک پنجم 
ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس فوق به مبلغ 455400000(چهارصد 
و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 
اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد 

در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد . 

جریمه 11  0
 

2360000  , 1394 احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/09 2/97/12055 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
بیستون-طا
لقانی-بن 
بست 
نصراله زاده

2-2-10001-191-1-0-0 62
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 118,000,000(یکصد و  هجده میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی بر روي پالك فوق  
 با توجه به سوابق  بصورت  ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 2271/2 برابر سند مالکیت 

: (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد. موارد تخلف به شرح زیر است

احداث یکباب مغازه بسطح تقریبی 11 متر مربع  با فعالیت شغلی فروش کیف زنانه ( سال  -1
وقوع تخلف 1394 )

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري میباشد ( سال وقوع تخلف 1394) -2

 //////////////////////////////////////////////////////
الزم بذکر است :   گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده 
و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  
نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم 

 میگرد
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در خصوص اعتراض آقاي سیامک دانش آراسته نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 2.96.11092 مورخ 96.8.2 مطروحه در دیوان عدالت اداري 
که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9709970900800265 مورخ 97.1.22 به 

این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و 
مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي 
دیوان عدالت اداري شعبه 11 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 49943 مورخ 
97.3.21 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به تراکم اعطایی به متراژ 38.31 
مترمربع به مبلغ 64,360,800(شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 38.31  0.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي سیامک دانش آراسته نسبت به راي اصداري از کمیسیون 
تجدیدنظر بشماره دادنامه 2.96.11092 مورخ 96.8.2 مطروحه در دیوان عدالت اداري 
که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9709970900800265 مورخ 97.1.22 به 

این کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و 
مفادآراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي 
دیوان عدالت اداري شعبه 11 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت احراز قیود ثالثه و وصول نظریه مزبور تحت شماره 49943 مورخ 
97.3.21 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 

صدراالشاره به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت 

204.93 مترمربع به مبلغ 1377129600(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  هفت 
میلیون و  یکصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم میدارد. راي 

صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 204.93  2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 85 مورخ 1395/11/25 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 447.12 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:199.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 49.86 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.86 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.86 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.86 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 3.74 مترمربع -5
داراي بناي مازادبرتراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات  -6

به مساحت 5.49 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات  -7

.به مساحت مجموعا 38.31 مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ هاي شماره (2و3) و (4و5) به شرط تعلق به یک واحد  -8

و به صورت تزاحمی مورد تایید می باشند.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.41 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 87.16 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -
// .با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 0.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  335,286,000(سیصد و  سی و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  شش هزار ) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 133.05  0.75
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 144,664,800(یکصد و  
چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید 

می گردد.

جریمه 86.11  0.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 66 مورخه 1395/10/05 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 400.81 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.05 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.09 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.09 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.09 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.09 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 64.69 مترمربع که از این مقدار به  -5
مساحت 4.84 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد.(این طبقه زیر شیب 30 درجه 

.می باشد)
.عدم اجراي راهرو و انباري زیرشیروانی به مساحت 28.06 مترمربع -6

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 86.11 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است قبل از صدور پروانه داراي راي بند 3 مورخه 1393/07/01 کمیسیون 

:ماده 5 به شرح زیر می باشد
به استناد بند 19 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/03/28، با توجه به اینکه مساحت پالك 
مذکور کمتر از 200 مترمربع بوده و حدود 20 درصد از ملک در مسیر عقب نشینی قرار گرفته 
است. با احداث بنا در حد 3 طبقه مسکونی بر روي پیلوت در 3 واحد و افزایش بنا خارج از 
طول 60 درصد با رعایت 4 متر عمق فضاي باز از حد شرق پالك با تامین پارکینگ بر اساس 
.ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید

62
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**********
حسب نامه شماره 69708 مورخه 1397/04/16 کمیسیون ماده صد، گزارش فوق در تاریخ 

.1397/0.5/01 بروز رسانی گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 239,119(دویست و  سی و  نه هزار و  یکصد و  نوزده)  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 2.18  0.5
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره نامه شماره  2/33/273114-96/4/27 و عطف بنامه شماره ش 
ر-136990-96/7/12 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده  بهمراه مالک از مکان فوق 
وضعیت موجود بصورت یکباب خانه مسکونی قدیمی و یکباب مغازه برابر مدارك ارائه شده  
داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 38/1 بصورت  ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به 
مساحت 163/65 مترمربع از  بابت اعیان به مساحت تقریبی 110 مترمربع داراي بالمانع 
شماره 3/33/4329 مورخه 1381/02/30 (مندرج در بنجاق شماره 127846 1381/03/11) , 
و بالمانع بشماره 2/22/178872-93/12/9می باشد. در خصوص بناي تجاري در حد شمال 
شرقی پالك صدرالذکر که   به سمت کوچه  را منتهی  میباشد و احداث بارانداز فلزي در 
قسمت ورودي  بالمانعی از سوي مالک و همچنین سوابق موجود در شهرداري  مشاهده 
نگردید بناي تجاري فعال فاقد فعالیت شغلی بوده  بنا به اظهار  مالک جدید در زمان خرید 
ملک  بهمان وضعیت  با همان نماي مغازه اي  بصورت انباري مورد استفاده قرار میگرفته در 
این خصوص داراي استشهادیه محلی با مهر انجمن محل میباشد حالیه با توجه به  کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس  عادل شعبانی گلرودباري 
داراي پروانه اشتغال بشماره  00082-610-11 مساحت عرصه 166 متر مربع  اعیان مسکونی 
بمساحت 112/18 متر مربع و مغازه 20/96 متر مربع  اعالم گردید  با توجه به کروکی نقشه 

: برداري  موارد تخلف به شرح زیر است
اضافه بناي همزمان ساز اعیان مسکونی بسطح 2/18 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -1

 یابی با قدمت قبل از بالمانع سال محاسبه  1380
تبدیل مسکونی به  تجاري بسطح 20/96 متر مربع (سال 1395 ) -2

احداث بار انداز  با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت سایه روشن  در حیاط در قسمت  -3
ورودي ساختمان  بسطح تقریبی 10 متر مربع سال محاسبه تخلف  (سال 1393 )

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري (سال 1395 ) -4
 

به استناد خط پروژه شماره 992 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/7 مترمربع از 
.عرصه می باشد

-------------------------------------------------------------
---------

احتراما با توجه به بررسی بعمل آمده و برابر نظریه کارشناس رسمی قوه قضایه  مهندس علی 
 روشنی  سال وقوع تخلف  اعالم شده صدرالذکر اصالح  گردید و مورد تائیید میباشد

62
7
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1399/03/07تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مسکونی  ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  12,969,600(دوازده میلیون و  نهصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد)ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.86  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/28 2/97/12064 تجدید 
نظر

الکانی-کوچ
ه استاد 
معین

2-2-10029-14-1-0-0 62
8

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 133 مورخه 1396/08/25 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 463.27 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 

:توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در همکف به مساحت 0.01 مترمربع می باشد -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.01 مترمربع می باشد  -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 6.86 مترمربع.(که علت آن محاسبه ننمودن حفره راه  -3

.پله داخلی در نقشه هاي فعلی (وضوع موجود) است)
.کاهش  بنا در زیرشیروانی به مساحت 19 مترمربع -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه با 
بالکن، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 81611 مورخ 97/05/01 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 29.485.200 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 5,897,040(پنج میلیون و  هشتصد 
و  نود و  هفت هزار و  چهل) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 48.82  0
 

55000  , 1358
 , 1381

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/06 2/97/12069 بدوي -
تختی-صیقل
ان لب 
آب-جورابچ
ي  

سرخبنده

2-1-10132-57-1-0-0 62
9

توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ عرصه و اعیان یک باب دکان برابر سند اجاره 11678مورخ 
 . 1396/01/28 بوده که فاقد هرگونه سوابق است

در وضع موجود مغازه اي به مساحت 24.87 متر مربع و داري بالکن  به مساحت 23.95 متر 
. مربع ( به کسر حفره راه پله )  است

ملک مذکور برابر مکاتبه اداره کل اوقاف به شماره 178326 مورخه 1396/09/07 ثبت 
اتوماسیون شهرداري  به صورت ( تکیه  دو باب اتاق در سمت راست و دو باب اتاق دیگر در 
سمت چپ و محوطه ورودي تکیه ) داراي قدمت 109 ساله است . و لیکن طی بررسی هاي به 

. عمل آمده سال وقوع مغازه 1358 است
بنا به اظهار متقاضی در سال 1381 مغازه مذکور دچار آتش سوزي گردیده است .لذا سال 
وقوع بالکن 1381 است . داراي شغل پیک موتوري بوده و داراي تابلو به ارتفاع 1.5 متر و 

 . عرض 5.35 متر است
به استناد خط پروژه شماره 415 به مساحت تقریبی 5.70 متر مربع از اعیان در هر طبقه در 

. مسیر تعریض کوچه 8 متري قرار دارد
----------------------------------------

طی بازدید مجدد به عمل آمده متقاضی اقدام به تعمیرات جزئی و واچیدن راه پله نموده 
. است و گزارش فوق بر اساس نقشه برداري جدید ارائه شده توسط متقاضی روزآمد گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضروریست جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی 
مالک ، شهرداري مجددا به مالک ابالغ واقعی و نتیجه را با گزارش تکمیلی جهت 

اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نمایند .

سایر 67.92  0
 

2100000  , 1397 1397/06/24 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12070 فرم 
قرار

خیابان 
حاجی 
آباد-کوچه 
گنجه اي

2-1-10140-18-1-0-0 630

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري  به صورت ششدانگ عرصه و اعیان خانه 
 .به مساحت  134.15 مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي دو باب اعیان بصورت خانه مسکونی  باب اول بصورت 
ویالئی بسطح 58/14 متر مربع باب دوم دوطبقه همکف شامل 29/83 متر مربع و طبقه اول 
بسطح 37/68 متر مربع (از این مقدار 7/85 متر مربع بصورت کنسول) و بالمانع شماره 

..2/33/261333 مورخه 1395/07/05 بوده و خالف ندارد
و همچنین از بابت  تعمیرات جزئی بصورت نازك کاري، کف سازي، گچ کاري، نقاشی،   
 نماکاري و تعویض درب و پنجره  مجوز تعمیرات بشماره 304189-97/1/20 میباشد

حالیه مالک بر خالف مجوز از شهرداري مبادرت به تعمیرات کلی شامل تعویض کامل 
سربندي در مسکونی باب اول و همچنین مسکونی باب دوم که بصورت دوطبقه بوده با سازه 
فلزي تقویت نموده است با توجه به عدم همکاري مالک تمامی ابعاد  اعالم شده  در جدول 
 کابریها بصورت تقریبی  بوده پس از ارائه کروکی نقشه برداري قابل بر رسی خواهد بود

برابر خط پروژه شماره 729 بسطح 67/92 متر مربع ( از این مقدار بسطح 14/95 متر مربع از 
 عرصه مابقی از اعیان ) در تعریض میباشد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمودرجاء موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 , با 
عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه گزارش کارشناسی بصورت غیابی و تخمینی 
می باشد، علیهذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردد و تا حداکثر ظرف 20 روز 

آینده کارشناس فنی شهرداري با حضور در موقعیت استقرار ملک ؛ میزان تخلفات از 
نظر متراژ ؛ میزان تراکم و خارج از تراکم ؛ میزان تعریض ؛ نوع کاربري؛ تعداد پارکینگ 

و غیره ... بهمراه عکس ، نقشه را صراحتاً مشخص و اعالم تا اتخاذ تصمیم گردد.

سایر 85  0
 

59000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/24 2/97/12073 فرم 
قرار

میدان -
کوچک-شر
-یعتی

2-1-10155-4-1-0-0 631
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق بصورت یکباب مغازه  دو طبقه روي همکف  ( در خصوص بالمانع نیاز به 
ارائه مدارك از سوي مالک) میباشد  حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري مبادرت به 

تعمیرات داخلی  شامل کف سازي و کاشیکاري و گچ کاري و همچنین نصب باالبر در همکف 
و طبقه اول و دوم کال بسطح 6 متر مربع اقدام نموده که مشمول تعمیرات کلی میگردد. با 
توجه به عدم همکاري مالک و عدم ورود به داخل ملک تمامی ابعاد  اعالم شده  در جدول 
کاربریها بصورت تقریبی  بوده پس از ارائه کروکی نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود 

 موارد تخلف به شرح زیر است
احداث بناي تجاري  در همکف بسطح تقریبی 30 متر مربع  و طبقه اول بسطح تقریبی 30 -1
 متر مربع و طبقه دوم بسطح تقریبی 25 متر مربع ( سال محاسبه تخلف  تقریبی 1360 پس 

از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود )

به استناد نامه شماره ب/9111309/ص مورخ 1391/11/04 مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
ساخت و سازها ملک مذکور در بافت بازار قرار دارد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرایی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي نعیم عابدي محزون موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 71.64 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 361065600(سیصد و  شصت و  یک میلیون و  

شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 71.64  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 2/97/12076 بدوي نقره -
دشت-بن 
بست 
لنکرانی

2-2-10205-104-1-0-0 63
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 2/96/160 مورخ 
1396/12/02 به صورت 3 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی 
به مساحت کلی 538.81 مترمربع صادر گردیده و همچنین داراي پروانه ساختمانی مرحله 

.دوم به  شماره 303599 مورخ  1396/12/27 به همین مساحت می باشد
.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:53.60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 13.40 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.40 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.40 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.40 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.39 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6

طبقات به مساحت مجموعاً 15.48 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت مجموعاً  -7

2.56 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 75 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -
.فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
.رعایت فضاي سبز و باز مطابق نقشه هاي معماري می گردد

سال تخلف 1397
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضروریست جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی 
مالک ، شهرداري مجددا به مالک ابالغ واقعی و نتیجه را با گزارش تکمیلی جهت 

اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نمایند . 

سایر 395  0
 

80000  , 1370
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 2/97/12079 فرم 
قرار

در ارتباط 
با32و33
-منظریه- 
بلواربهشتی
--بهار

2-3-10074-31-1-0-0 63
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماعطف بنامه شماره ش ر -169262-98/9/19 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده 
بهمراه مالک  از پالك فوق  بصورت یکباب ساختمان مسکونی ویالئی مشتمل بر یکباب 
مغازه با فعالیت شغلی نانوائی برابر مدارك ارائه شده داراي خرید نامه عادي ( نسقی)  بوده و 
همچنین به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده  توسط مهندس معمار آقاي مهندس محمد 
فالح فرد داراي پروانه اشتغال بشماره13225-2-1-11 عضو سازمان نظام مهندسی   مساحت 
عرصه را بسطح 213/39 متر مربع  و مساحت اعیان را بسطح 213/39 متر مربع که از این 
مقدار بسطح 94 متر مربع بصورت مغازه میباشد. ( سوابقی از بابت  بالمانع کل ملک توسط 
مالک ارائه نشده وهمچنین در شهرداري  رویت نگردیده است)برابر گزارش آتش نشانی و 
خدمات ایمنی رشت   که بشماره 77171-95/4/26 ثبت گردیده  مبنی بر اینکه  ملک فوق 
دچار حریق گردیده و  بر اثر سوختن سربندي  و سقف و سیم کشی  برق آسیب دیده سوابق 

 .منضمه میباشد
وضعیت  موجود مالک بدون مجوز مبادرت به تعمیراتی شامل: کف سازي  و کاشیکاري گچ 
کاري و سیمانکاي و نصب کناف سقف و بر جیدن قسمتهایی از پارتیشین هاي داخلی غیر 
باربر و تعویض کامل سربندي و توسعه بنا بسطح 27 متر مربع  از بابت  تبدیل حیاط به 
: مسکونی  اقدام نموده مشمول تعمیرات کلی میگردد موارد تخلف به شرح زیر است

بناي داخل تراکم آن بسطح 106/70 متر مربع   به استناد فیش برق منضمه سال محاسبه  -1
تخلف 1362

بناي خارج از تراکم آن بسطح 106/69 متر مربع از این مقدار  بسطح 79/69 متر مربع  به  -2
استناد فیش برق منضمه سال محاسبه تخلف 1362و مابقی بسطح 27 متر مربع از بابت 

تبدیل حیاط به مسکونی  سال محاسبه تخلف  1398
تبدیل مسکونی به تجاري  بسطح 94 متر مربع بصورت دو دهنه با فعالیت شغلی نانوائی  -3
بربري و سنگکی با نام تجاري زرین خوشه  سال محاسبه تخلف به استناد فیش برق 1378

.با توجه به قدمت اعالم شده مشمول کسري پارکینگ نمیگردد
برابر خط پروژه شماره 2154 بر اساس کوچه 8 متري و خیابان 51 متري اصالحی بسطح 
90/55 متر مربع از کل اعیان در تعریض بوده (  مقدار 52/60 متر مربع از اعیان مغازه و 

.مابقی بسطح 37/95 متر مربع از مسکونی )میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6014250(شش میلیون و  چهارده هزار و  دویست و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18  0.75
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12080 بدوي نقره -
دشت--الله

2-2-10198-19-1-0-0 63
4

توضیحات بازدید احترامابرابر گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی   طی بازدید بعمل آمده از مکان 
فوق بصورت یکباب خانه ویالئی  مسکونی برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي سند 
مالکیت  بشماره ثبتی 1490/10بصورت 3دانگ مشاع  از ششدانگ  یکباب خانه بمساحت 

 342/7 متر مربع داراي بالمانع بشماره 2/22/32966-84/9/12 میباشد
 

وضعیت موجود  در محوطه حد شمال مکان صدرالذکر بار اندازي با سازه فلزي و ایرانیت  
سایه روشن بسطح تقریبی 18 متر مربع موجود بوده که از بابت آن بالمانعی ارائه نگردید . ( 

قدمت بارانداز سال 1385 )
 
 

..در خصوص مقدار عقب نشینی دردرخواستهاي بعدي متعاقبا اعالم میگردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه نیم طبقه و توسعه تجاري طبقه اول 
حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  30,785,440
(سی میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  چهارصد و  چهل) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 30.04  4
 

257000  , 1375
 , 1376

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/12083 بدوي امام -
خمینی--نب
ش کوچه 
آذري

2-2-20115-14-1-0-0 63
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بانک ملی شعبه امام ( ره ) برابر مدارك ارائه 
شده  داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 1098/1بصورت ششدانگ یکباب دکان  
بمساحت 48/84 متر مربع برابر سوابق کارشناسی  از بابت یکباب دکان  دو دهنه همکف 
بمساحت 50 متر مربع و طبقه اول بمساحت 65 متر مربع  بصورت دفترکار  بالمانع بشماره 
2/33/26563-75/12/5 قید گردیده است وهمچنین داراي بالمانع بشماره 2/33/28504- 
و همچنین مجوز تعمیرات بشماره 2/33/7353-76/3/3175/12/19 میباشد برابر نقشه 
برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس مجید حسنی اسطلخی  داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00054-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت طبقه همکف 
بسطح 47/91 متر مربع مساحت نیم طبقه بسطح 29/58 متر مربع و مساحت طبقه اول 
بسطح 65/46 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 17/55 متر مربع بصورت کنسول به سمت 
شارع عام) اعیان همکف و نیم طبقه و طبقه اول کال بمساحت 142/95 متر مربع میباشد با 
: توجه به نقشه برداري ارائه شده و بالمانع صادره و وضعیت موجود مغایرت به شرح زیر است

تعمیرات کلی از بابت نصب باالبر در طبقه همکف به نیم طبقه و طبقه اول تنها راه  -1
.ارتباطی و دسترسی به نیم طبقه و طبقه اول از طریق باالبر میباشد

 کاهش بنا در همکف بسطح 2/09 مترمربع نسبت به بالمانع صادره -2
توسعه بنا بصورت در نیم طبقه بسطح 29/58 متر مربع  ( سال محاسبه تخلف 1376) -2
توسعه بناي تجاري در طبقه اول بسطح 0/46 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی (  -3

 سال محاسبه تخلف 1375 )
ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

63
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، ، ضمن نقض راي بدوي، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل 

تراکم، به مبلغ  25740000(بیست و  پنج میلیون و  هفتصد و  چهل هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 78  0.1
 

3300000  , 1392 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 2/97/12088 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی--پی
روایی

2-3-10073-10-1-0-0 63
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
383,575,500(سیصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.درخصوص تخلف مربوط به احداث یک باب مغازه 
بمساحت 25.84 مترمربع و بالکن تجاري به مساحت 10.06 مترمربع راي بدوي مبنی 
بر تخریب عیناً تایید می گردد.بدیهی است با تخریب مغازه موضوع کسري پارکینگ 

منتفی میباشد.

جریمه 77.49  1.5
 

3300000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 2/97/12088 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی--پی
روایی

2-3-10073-10-1-0-0 63
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/273378-96/11/28 و عطف بنامه شماره  ش 
ر-47972-97/3/19 کمیسیون محترم  برابر بازدید مجدد از مکان فوق  و ارائه نقشه 
معماري توسط مهندس عمران آقاي مهندس آرمان محمدي داراي پروانه اشتغال بشماره 
01668-300-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت عرصه بسطح 52 متر مربع بصورت 
نسقی که بر روي آن یکباب ساختمان دو طبقه همکف شامل یکباب مغازه  بسطح 25/84 
متر مربع مابقی پیلوت بسطح 16/76متر مربع  و راه پله مسکونی بسطح 9/40 متر مربع و  
نیم طبقه بالکن تجاري بسطح10/06 متر مربع  و مسکونی  و راه پله بسطح 26/16 متر مربع و 
طبقه اول مسکونی بسطح 67/27 متر مربع ( از این مقدار بسطح 12/02متر مربع بصورت 
کنسول به سمت شارع عام در حد جنوب و بسطح 3/25 متر مربع  بصورت تراس  روباز به 
سمت شرق) با سازه فلزي بمساحت کلی 155/49 متر مربع  اجراء گردیده ساختمان 
صدرالذکر در مرحله سفت کاري بوده  برابر مدارك ارائه شده داراي خرید نامه عادي ( 
بصورت نسقی)  ابعاد اعالم شده در جدول کاربریها به استناد نقشه معماري ارائه شده 

: میباشد موارد تخلف به شرح زیر است
 بناي داخل تراکم بسطح 78 متر مربع و بناي خارج از  تراکم بسطح 77/49 متر مربع -1 
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث یکباب مغازه بسطح 25/84 متر مربع ( الزم بذکر   -2

است : متراژ آن در خارج از تراکم لحاظ شده )
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث بالکن در نیم طبقه بسطح 10/06 متر مربع ( الزم بذکر   -3

است : متراژ آن در خارج از تراکم لحاظ شده )
 داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی  و یکباب کسري پارکینگ تجاري -4

. سال محاسبه تخلف 1392 میباشد
با توجه به نامه صدرالذکر  کمیسیون  محترم در خصوص تصمیم شماره 

2/97/11794-97/3/8  اعضاي  محترم شعبه 4 مبنی بر اینکه با فرض اعاده تجاري به 
: مسکونی موارد تخلف به شرح زیر میباشد

بناي داخل تراکم آن  بسطح 78 متر مربع و بناي خارج از  تراکم آن  بسطح 77/49 متر  -1 
 مربع

 سال محاسبه 1392 میباشد
.با توجه به تبدیل مغازه به پارکینگ  کسري پارکینگ منتفی میگردد

با توجه به عدم وجود سند مالکیت و نامه شماره ب/9027298/ص معاونت محترم معماري و 
شهرسازي اعالم عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر 

.می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
494,642,400(چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 294.43  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/05/27 2/97/12093 بدوي سردارجنگ
ل-خیابان 
امین 

اصغري-جن
ب ساختمان 
آوین

2-2-10009-182-1-0-0 63
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,509,852,800(دو میلیارد و  
پانصد و  نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 373.49  2
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 13 مورخه 1391/01/28 به صورت 6 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی (داراي کنسول از طبقه دوم الی ششم) در 12
 واحد مسکونی به مساحت کلی 1445/37مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در 

.مرحله نازك کاري می باشد
براساس کپی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 326/19 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 49/38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47/16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45/93 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45/93 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/93 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 45/93 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 45/93 مترمربع -7
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 25/89 مترمربع -8

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 31/75 مترمربع

 کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 12 واحد به 11 واحد -10
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5  -11

مترمربع)  به مساحت 15/55مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -12

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بناي خارج از حد 
25% در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 294/43 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
فعال کسري پارکینگ ندارد. (شایان ذکر است که پارکینگ هاي 3 و 4 که در زیر بارانداز بوده 

و باانداز احداث شده همگن و از جنس ساختمان میباشد)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/5 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74/8درصد می باشد.(به میزان 16/3 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

63
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*********************************************************
*********************************************************

*
الزم به ذکراست که با توجه به ارائه ازمایشات ژئوتکنیک ارائه داده شده از طرف متقاضی 
ممهور به مهر مهندس ناظر سازه اقاي مهندس محمد کامران زاده به شماره  نظام مهندسی 

 .11/300/01453 که بپیوست بوده سال وقوع تخلف 1391 میباشد
 .رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکارالزامیست
 .گزارش فوق در تاریخ 1398/09/20 بروز شده و مورد تایید میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی 
طبقه سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید و انباري زیرشیروانی و راه پله به بام طبقه 
آخر، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 369,349,500(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  

سیصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 79.43  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 2/97/12094 بدوي رودبارتان-ن
بش کوچه 
مسگر

2-3-10152-40-1-0-0 63
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 26,303,500(بیست و  شش میلیون و  سیصد و  سه هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.97  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 47 مورخه 1396/03/02 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 300/84 مترمربع صادر گردیده 
.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 77/96 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 7 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22/50 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22/50 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22/50 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 3/46 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مشاعات زیر شیروانی به انباري اختصاصی به مساحت  -6

1/35 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 0/12 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا است -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 16/97 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81/23 درصد می باشد.(به میزان 6/63 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 

همکف الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 403158000(چهارصد و  سه میلیون 
و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 95.99  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 2/97/12095 بدوي کمربندب 
بهشتی-خیا
بان 

ولیعصر-کو
چه 

پامچال-کو
چه نهم

2-3-10070-1-1-0-0 63
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 197 مورخه 1396/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 425/74 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 79/28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 19/82 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/82 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19/82 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19/82 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 20/70 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 16/71 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می  -7

.باشد
با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت عدم رعایت فضاي باز باستناد نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه 1395/03/25 
مبنی بر اینکه چنانچه تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با مساحت زیر 150 
.مترمربع رعایت گردد افزایش تعداد واحد هاي مسکونی با تامین پارکینگ بالمانع است
با توجه به اختصاص کل فضاي حیاط خلوت حد شمالی به مساحت 16/10 مترمربع به فضاي 

.سبز، داراي کسري حدنصاب فضاي سبز به مساحت 13/9 مترمربع می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72/10 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 87/10 درصد می باشد.(به میزان 15 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي 
زیرشیروانی، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

3,571,200(سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 2.48  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 2/97/12109 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان شهید 
عطاآفرین

2-2-10020-187-1-0-0 640

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  379713600(سیصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  ششصد) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 75.34  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا مرحله اول شماره 131مورخه 1396/08/16 
بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت 

.کلی 471.73 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 66.3 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.3 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18 مترمربع -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.65 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.37 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -7

.صادره به مساحت 2.48 مترمربع
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.06 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 80.81 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 11.33 مترمربع (طبقه همکف) داراي راي بدوي شماره  
2/96/11366 مورخه 1396/10/23 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.97 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
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داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7
.مساحت 2.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3به ضریب 2
) جریمه بمبلغ 28116000(بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  شانزده هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 4.26  2
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/13 2/97/12111 تجدید 
نظر

خمیران - -
آزادگان--ع
لی پور

2-3-10185-144-1-4-0 641

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت حق السکنی و سرقفلی و حق کسب و پیشه 
در ششدانگ اعیان یک باب دکان احداثی در اعیان یک باب خانه به شماره پالك 4462/1 

.(مطابق سند مصالحه سرقفلی شماره 212149 مورخه 1380/03/19) می باشد
از بابت مغازه به مساحت 15 مترمربع و بالکن به مساحت 6.4 مترمربع داراي بالمانع شماره 
3/33/45303 مورخه 1390/01/28 بوده و حالیه با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري از 
وضع موجود توسط متقاضی و بازدید بعمل آمده و همچنین توسعه بالکن صورت گرفته داراي 

:مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در مغازه به نسبت بالمانع فوق الذکر به مساحت 0.12 مترمربع -1

.کاهش بنا در بالکن قدیمی به نسبت بالمانع فوق الذکر به مساحت 0.4 مترمربع -2
توسعه بالکن تجاري با سازه فلزي و مصالح پوششی چوبی به مساحت 4.26  -3

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
ضمنا مغازه فوق الذکر بصورت مشاور امالك مورد استفاده بوده و داراي تابلو به ابعاد تقریبی 
2*0.6 متر و به مساحت کلی 1.2 مترمربع و همچنین تابلو دیجیتال به ابعاد 1*0.4 متر و به 

.مساحت کلی 0.4 مترمربع بصورت کنسولی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2313 به مساحت تقریبی 8 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار کارشناسی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
در خصوص     186.06   متر مربع تخلف بابت افزایش واحدضمن نقض راي بدوي ،  نظر 
به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت 

گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري 
ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

سایر 186.06 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/05/28 2/97/12114 تجدید 
نظر

رودبارتان-ك
وچه الله

2-3-10013-41-1-0-0 64
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 555,105,600(پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  پنج 

هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 55.07  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/28 2/97/12114 تجدید 
نظر

رودبارتان-ك
وچه الله

2-3-10013-41-1-0-0 64
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 94,903,200(نود و  چهار میلیون و  نهصد و  سه هزار و  
دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 18.83  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی شماره 99 مورخ 1396/05/02 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام خر پشته در 8 واحد مسکونی و 8 واحد تجاري و به مساحت کلی 
1473.75 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:14.47 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 14.47 مترمربع -1

. کاهش بنا در تراز خرپشته به مساحت 7.41 مترمربع -2
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 55.07 -3

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -4

.در طبقه سوم به مساحت  2.04 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2.32 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5

.انباري (5 مترمربع)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 11 واحد (  به  -6
مساحت 58.94 متر مربع درطبقه اول و به مساحت 58.94 متر مربع درطبقه دوم و به 
. مساحت 68.18 متر مربع درطبقه سوم ) مجموعاً به مساحت 186.06 متر مربع است

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7
.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري است -8

 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -9
سال وقوع 1396

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

. داراي گواهی عدم خالف به شماره 301209 مورخه 1396/11/01 در مرحله فنداسیون است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 

اول الی سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,077,652,800(یک میلیارد و  هفتاد و  هفت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و 

 هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 106.91  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 2/97/12118 بدوي منظریه-ابو
ذر 

شمالی-بن 
بست سوم

2-3-10031-25-1-0-0 64
3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 117 مورخ 1396/06/22 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 601/3 متر مربع صادر گردیده 

.است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اتمام نازك کاري بوده بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري  
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 126/16متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد

با توجه به درخواست متقاضی که به شماره 85299 مورخ 1397/05/07 ثبت در اتوماسیون 
این منطقه گردیده است مبنی بر اینکه در هنگام پروانه در فضاي زیرشیروانی بخشی از 
موارد ذکر نشده است با توجه به بررسی بعمل امده مساحت راه پله آسانسور و اتاقک 
اسانسور 25/3متر مربع بوده که در پروانه صادره 19/6 متر مربع ذکر شده است همچنین 
راهرو به مساحت 5 متر مربع در پروانه صادره قید نشده است که با این تفاسیر مساحت 
زیرشیروانی 40/3 متر مربع میباشد.(مساحت پروانه از 590/6 متر مربع به 601/3 متر مربع 

تغییر یافته است)
اضافه بنا  در همکف به مساحت 31/54متر مربع -1

ا ضافه بنا  در طبقه اول به مساحت   31/54 متر مربع-2
اضافه بنا  در طبقه دوم به مساحت   31/54 متر مربع-3
اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت   31/54 متر مربع-4
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت   0/17 متر مربع-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله اساسنور و اضافه نمودن به -6
 مسکونی  در همکف و  طبقات به مساحت 9/92 متر مربع

 کسري پارکینگ ندارد
مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****
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از بابت 29/17 متر مربع اضافه بنا در همکف د اراي راي کمیسیون ماده صد  به شماره 
2/96/11118 مورخ 1396/08/29 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/96/11389  مورخ 1396/10/23 مبنی بر جریمه میباشد
*********************************************************
*********************************************************

*******
:حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماداي صد داراي مابه التفاوت   به شرح  زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 2/37 متر مربع (به علت خطا در محاسبه یابی) -1

ا ضافه بنا  در طبقه اول به مساحت   31/54 متر مربع-2
اضافه بنا  در طبقه دوم به مساحت   31/54 متر مربع-3
اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت   31/54 متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به -5
 مسکونی  در همکف و  طبقات به مساحت 9/92 متر مربع

 رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به  حضورتان الزامیست

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 1.66  0.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي سیدفرید الدین مومنی ماسوله نسبت به راي شماره 
2.97.11990 مورخ 97.4.26  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 95.16 مترمربع به مبلغ  477086400(چهارصد و  هفتاد و  هفت 

میلیون و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 95.16  1.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1396/04/13 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 310.95 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 92.81 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.83 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.83 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.83 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.93 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7

.مساحت 0.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -11
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  1.66 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60.96 درصد بوده و سطح اشغال وضع 

.موجود 83.66 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي  را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي 
تجدیدنظر باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها ، جریمه بمبلغ 32,214,000
(سی و  دو میلیون و  دویست و  چهارده هزار )  ریال عینا تایید و صادر میگردد.

جریمه 24.78  1
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با توجه به محتویات و بررسی پرونده و گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستري  
به شماره 21553مورخ 97.2.11 مبنی بر تعدا پارکینگ و تایید  کارشناس شهرداري ،و 

با توجه به تخریب انبارها ، دو واحد کسري پارکینگ با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال 

تایید و صادر می گردد. 

جریمه 175  1.5
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 94 مورخ 1386/03/29 بصورت 4/5 طبقه در 
10 واحد مسکونی و بمساحت کلی 1008 مترمربع صادر گردیده است،ضمنا داراي گواهی عدم 
خالف به شماره 41080 مورخ 1387/09/21 و گواهی پایانکار به شماره 46132 مورخ 

.1388/03/04 می باشد
از بابت انبارهاي موجود در محوطه مشاعی به مساحت 23 مترمربع که قبل از صدور پایانکار 
ساخته شده بود داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به جریمه طبق صورتجلسه مورخ 
1387/12/10 می باشد که پس از صدور پایانکار در سال 1388 و شکایت یکی از مالکین 
مشاع عرصه،دادگاه طبق دادنامه شماره 9309971336100163 مورخ 1393/02/29 راي به 
قلع و قمع انباري و همچنین دیوار مشترك که منجر به مسدود شدن کوچه اختصاصی 
شده،داد.که حالیه با توجه به راي دادگاه به مساحت 22/62 مترمربع از آن تخریب شده 

.است
قابل ذکر است طبق گواهی واحد حقوقی حکم دادگاه در خصوص تخریب انباریها انجام شده 

.است
با توجه به کروکی نقشه برداري پیشنهادي ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بناي 
همزمان ساز (مسکونی) به مساحت 24/78 مترمربع نسبت به پایانکار می باشد (سال وقوع 

(1387.
قابل ذکر است داراي نامه شماره 1393-26201-ش ر مورخ 1393/08/28 از معاونت محترم 
معماري و شهرسازي در خصوص انباري در حد مجاز در پیلوت با رعایت ضوابط پارکینگ در 

.زمان صدور پروانه در پالك ثبتی فوق می باشد
در خصوص پارکینگها داراي صورتجلسه مورخه 1394/05/06 به این شرح می باشد:با توجه 
به بررسی به عمل آمده و همچنین انجام آزمایش عملی و مدنظر قرار دادن ضوابط قدیم 
پارکینگ ،پارکینگهاي شماره 2و3و4 بدون مزاحم و پارکینگهاي شماره 5 و 6 به صورت 
تزاحمی مورد قبول می باشند ولیکن پارکینگ شماره 1 و 8 مردود می باشند،در خصوص 
.پارکینگ شماره 7 قابل ذکر است در صورت حذف انباري شماره 5 مورد قبول خواهد شد
حالیه یکی از شرکاء بدون مجوز چند باب انباري در محدوده پیلوت احداث نموده است که 
طبق متراژ تقریبی به عمل آمده مساحت انباریها حدودا16 مترمربع می باشد (سال تخلف 

(1394.
قابل ذکر است حالیه (بر اساس ضوابط قدیم ) تعداد سه باب کسري پارکینگ مسکونی  

دارند (سال تخلف 1394)
حالیه یکی از شرکاء (حسین زاده) طی نامه شماره 213554 مورخ 1394/12/15 نسبت به 
ساخته شدن انباریهاي بدون مجوز در پیلوت اعتراض و تقاضاي بررسی و اقدام در خصوص 
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.آن را دارد
این گزارش در مورخه 1395/02/27 با توجه به اعتراضیه شماره 32267 مورخ 1395/02/26 
خانم احیاء رجبعلی پور و همچنین  نامه شماره 1393-26201-ش ر مورخ 1393/08/28 از 

.معاونت محترم معماري و شهرسازي اصالح گردید
قابل ذکر است داراي نامه از دبیرخانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-1395-24955 
مورخ 1395/02/15 با این مضمون می باشد:در صورت اعاده به وضع انبارهاي بدون مجوز به 

.مساحت 16 مترمربع،در خصوص کسري پارکینگ اظهار نظر گردد
در اینخصوص قابل ذکر است در صورتی که انباریهاي جدید (به مساحت تقریبی 16 
مترمربع)  تخریب گردند پارکینگ شماره 7 (بدون مزاحم) نیز مورد قبول می باشد که به 
همراه پارکینگهاي تایید شده قبلی به شماره هاي 2و3و4 بدون مزاحم و پارکینگهاي شماره 
5 و 6 به صورت تزاحمی مجموعا شش باب پارکینگ مورد تایید بوده و در اینصورت 

.ساختمان مورد نظر دو باب کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت
نکته قابل ذکر این است که صرفا با تخریب انباري شماره 5 نیز پارکینگ شماره 7 به انضمام  
پارکینگهاي فوق االشاره به شماره هاي 2و3و4 بدون مزاحم و پارکینگهاي شماره 5 و 6 به 

.صورت تزاحمی مورد قبول هستند
********************************************************
حالیه با توجه به نامه ارسالی دبیرخانه کمیسیون ماده 100 به شماره 161144-1395 مورخ 
1395/08/09 در فرض راي به تخریب انباري ها میزان دقیق کسري پارکینگ مسکونی را 
خواستار شده اند...لذا با توجه به بررسی مجدد پرونده و بازدید محلی و آزمایش در محل 
درصورت تخریب انباري ها  تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز براي 12واحد مسکونی 8واحد 
بوده که براساس فرض تخریب انباري ها شش باب موجود مورد تائید و دو باب کسري 
پارکینگ خواهد داشت. (( پارکینگ شماره دو  و  سه با تزاحم -- چهار و پنج  با تزاحم - 
شماره یک و هفت بدون تزاحم )) مورد تائید بوده و در غیر اینصورت تعداد 5 واحد پارکینگ 
با شماره 1 الی 5 مور تایید و سه باب کسري پارکینگ تعلق میگیرد.. .الزم بذکراست انباري 
هاي درمحوطه حیاط توسط متقاضی تخریب گردیده است و فقط در پیلوت بتعداد 12باب 

.انباري موجود میباشد

********************************************************
از بابت 16 متر مربع انباري بدون مجوز در پیلوت،2 باب کسري پارکینگ مسکونی(بافرض 
تخریب انباري ها)و 24.78 مترمربع اضافه بناي همزمانساز داراي راي کمیسیون ماده100 
بدوي به شماره 2/95/9701 مورخ 1395/03/25 و تجدیدنظر به شماره 2/95/10316 مورخ 
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1395/10/04 بوده که طی آن راي به تخریب 16 مترمربع انباري صادرشده و راي مذکور تا 
.کنون اجرا نشده است

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه به شماره ش ر-23043-1397 مورخ 1397/02/15 
درخواست اعالم نظر نسبت به نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري پیوست 
به شماره 21553 مورخ 1397/02/11 را نموده که در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده : مطابق 
ضوابط زمان صدور پروانه تزاحم پاکینگ ها بصورت دو به دو بالمانع بوده یعنی هرباب 
پارکینگ صرفا در صورت تزاحم با یک باب دیگر مورد تایید بوده فلذا نظریه هیات 

کارشناسی مبنی بر اینکه جانمایی پارکینگ ها طبق ضوابط زمان صدور پایان کار طبق نقشه 
تایید شده سازمان نظام مهندسی 8باب مورد تایید می باشد. مورد قبول نبوده و مجددا 
یادآوري می گردد مطابق ضوابط زمان صدور پروانه(ضوابط قدیم پارکینگ)در صورتی که 

انباریهاي جدید (به مساحت تقریبی 16 مترمربع)  تخریب گردند پارکینگهاي به شماره 2و3
و4و7 بدون مزاحم و پارکینگهاي شماره 5 و 6 به صورت تزاحمی مجموعا شش باب پارکینگ 
مورد تایید و پارکینگ هاي 1 و 8 مردود می باشند و در اینصورت ساختمان مورد نظر دو باب 
کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت ضمنا صرفا با تخریب انباري شماره 5 نیز پارکینگ 
شماره 7 به انضمام  پارکینگهاي فوق االشاره به شماره هاي 2و3و4 بدون مزاحم و 
پارکینگهاي شماره 5 و 6 به صورت تزاحمی مورد قبول هستند همچنین با فرض عدم 

تخریب انباري ها و در وضع موجود همانطور که در نظریه هیات کارشناسی نیز ذکر شده فقط 
پارکینگ هاي 2تا 6 مورد قبول و پارکینگ هاي 1و7و8 مردود می باشند و در اینصورت 

.داراي 3 باب کسري پارکینگ خواهد بود
ضمنا در صورت تخریب انباري شماره (1) و شیفت پارکینگ شماره (2)به سمت شمال نیز 

// .پارکینگ شماره (1) مورد تایید نمی باشد

با توجه به محتویات پرونده ضروریست جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی 
مالک ، شهرداري مجددا به مالک ابالغ واقعی و نتیجه را با گزارش تکمیلی جهت 

اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نمایند .

سایر 90  0
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12126 فرم 
قرار

بلوار -
بهشتی--پا
مچال

2-3-10070-26-1-0-0 64
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/305676-97/5/11 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه 
شماره ش ر -101840-98/6/12 کمیسیون محترم شعبه ( 3 ) طی بازدید بعمل آمده از مکان 
فوق بصورت یکباب ساختمان مسکونی ویالئی یکطبقه  بدون مجوز مبادرت به تعمیرات کلی 
 شامل تعویض کامل سربندي و کف سازي و کاشیکاري اقدام شده  برابر مدارك ارائه شده  
توسط مالک جدید داراي خرید نامه عادي بصورت نسقی بوده همچنبن برابرنقشه برداري 
ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس وحید پیک دوست  چماچائی  داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت عرصه بسطح 
160/16 متر مربع و مساحت اعیان  بسطح 102/05 متر مربع از این مقدار بسطح 2/45 متر 
مربع بصورت سرویس جداساز   ترسیم و اعالم گردیده سوابق بالمانعی از سوي مالک و 

: شهرداري رویت نگردیده است .موارد تخلف به شرح زیر است
با توجه به مساحت عرصه بسطح 160/16 متر مربع و مساحت اعیان بسطح 102/05 متر  -1
مربع ( بناي داخل تراکم آن 80/08 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 21/97 متر 

.مربع ) سال محاسبه به استناد فیش برق منضمه 1369/2/3 میباشد
با توجه به قدمت اعالم شده  مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

برابر خط پروژه شماره 939 کوچه 8 متري اصالحی داراي عقب نشینی بسطح تقریبی 9/65 
متر مربع  ( از این مقدار بسطح تقریبی 1/34 متر مربع از اعیان سرویس بهداشتی جداساز و 

. مابقی بسطح 8/31 متر مربع  از عرصه  میباشد

64
6

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي جالل الدین انصاري حقی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر اضافه بنا در زیرشیروانی بمساحت 18.08 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 91123200(نود و  یک میلیون و  یکصد و  بیست و  سه 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 18.08  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 2/97/12129 بدوي پشت 
دخانیات-خ
یابان 
عضدي - 
بن بست 
پرستو

2-3-10103-39-1-0-0 64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 142 مورخه 1396/10/14 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 331/72 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 18/08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 1/16 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1/16 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1/16 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 18/08 مترمربع (از این مقدار به مساحت 17/09  -4
مترمربع به صورت احداث اتاق در زیرشیروانی و مابقی به مساحت 0/99 مترمربع به صورت 

اصافه بنا در راه پله و آسانسور)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -5
فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد.(در زمان پروانه مازاد بر تراکم 

نداشته است)
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 63/60 درصد می باشد.(به میزان 0/7درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

64
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ589,528,800(پانصد و  هشتاد 

و  نه میلیون و  پانصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد

جریمه 100.26  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 2/97/12130 بدوي خیابان 
سردارجنگ
ل -خیابان 
شعاعی-کو
چه کمایی

2-2-10208-109-1-0-0 64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 195 مورخ 1396/12/27 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 385/06 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 107/31 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 26/64 متر مربع که از این مقدار به مساحت 7/05  -1
بصورت سایه کنسول بوده و تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد و فقط مشمول عوارض 

درآمدي میگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 26/64 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 26/64متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 26/64متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0/75 متر مربع-5

*********************************************************
*********************************************************

********************************************
تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر در خصوص افزایش تعداد واحد رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 90.94  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/05/27 2/97/12132 تجدید 
نظر

زیر 
کوچه-خیابا
ن 

محمدي-انت
هاي بن 
بست آذر

2-1-10007-16-1-0-0 64
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 

ضریب1.5) جریمه بمبلغ 116250000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 
) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 

ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 402318000(چهارصد و  دو میلیون و  سیصد و  هجده هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 86.52  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 54 مورخه 1394/07/16 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 420/45 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 83/94 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1395)
اضافه بنا در همکف به مساحت 31/58 مترمربع (الزم به توضیح است در زمان صدور  -1
پروانه فاقد سایه کنسول رو به حیاط بوده که حالیه به صورت اسکلت فلزي متصل به سازه به 

مساحت 5/40 مترمربع جهت تامین پارکینگ شماره 1 اجرا گردیده است)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26/18 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26/18 مترمربع -3

کاهش  بنا در راه پله به بام به مساحت 4/30 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 2/58 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از دو واحد به چهار واحد  -6

مسکونی به مساحت 90/94 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

مشمول تبصره 7 نمی گردد. (در زمان صدور پروانه مازاد بر تراکم نداشته است) -8
برابر نقشه هاي معماري ارائه شده با توجه به جانمایی پارکینگ شماره 1 در زیر بارانداز  -9

.احداثی، داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی خواهد بود
به استناد نامه شماره 942/131/779 مورخه 1394/02/16 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگري، حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمان از کف پیاده رو تا زیر دامنه ( 9 
متر) دو طبقه روي پیلوت می باشد. همچنین سایر مفاد نامه در مورد نوع و جنس مصالح 
مورد استفاده در نما ساختمان و نصب تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و نوع سقف بنا و 
جنس درب و پنجره مندرج در نامه مذکور به پیوست می باشد. همچنین بر اساس نامه 
مذکور نقشه هاي معماري شامل مقطع و نما با جزییات اجرایی و مصالح مورد استفاده به 
همراه ارائه طرح سه بعدي قبل از اجرا باید به تایید اداره کل میراث رسیده و پیش از صدور 

.پایانکار به منظور تایید عملیات ساختمانی استعالم شود
از بابت تخلفات ساختمانی مشتمل بر اضافه بنا به مساحت 83/94 مترمربع، از بابت تبدیل 
سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 2/58 مترمربع و تبدیل دو واحد به 
چهار واحد داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11962 و راي تجدیدنظر به شماره 

64
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



راي 2/97/12132 مورخ 1397/05/27 مبنی بر جریمه بوده و خالف جدیدي مشاهده 
.نگردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 55/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/90 درصد می باشد.(به میزان 13/10 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به نامه شماره 85207 مورخ 97.5.7 شهرداري منطقه مبنی بر نداشتن خالف 
زیربنایی ، لذا پرونده قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون نمی باشد . 

سایر 13.19  0
 

3100000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/05/23 2/97/12133 بدوي بیستون - 
اول خ 
سردار 
جنگل-روبر
وي گرمابه 
فلکی - 
ساختمان 

79

2-2-10001-11-1-3-0 650

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/301414-96/10/20و عطف بنامه شماره  ش ر 
-260057-96/12/21 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق 
بصورت یکباب مغازه داراي بالکن 1/3  برابر مدارك ارائه شده داراي سند تک برگی بشماره 

 ثبتی 1899/39 بصورت ششدانگ یکباب مغازه میباشد
برابر سوابق  موجود در شهرداري بصورت یکباب مغازه بسطح 19/55 متر مربع و داراي    
بالکن  بسطح 6/36 متر مربع  داراي پروانه  ساختمانی بشماره 514-77/12/27 و پایانکار 
بشماره 9303-79/8/7 از شهرداري  میباشد . با توجه به نقشه برداري  ارائه شده  توسط 
مهندس نقشه بردار آقاي مهندس  وحید پیک دوست  چماچائی  داراي پروانه اشتغال 
بشماره 00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت مغازه بسطح 19/55 متر مربع 
و بالکن بسطح 6/36 متر مربع ترسیم و اعالم گردیدبا توجه به بالمانع صادره فاقد خالف 

.زیربنایی میباشد
وضعیت موجود  مستاجر بدون مجوز  مبادرت به تعمیرات جزئی داخلی شامل کف سازي و 
کاشیکاري و اجراي سقف کاذب  و نصب  ریل فلزي به سمت شارع عام  به عمق  60 سامتی 

متر به سمت پیاده رو اقدام  نموده
مغازه  فوق  با فعالیت شغلی قصابی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین داراي  تابلوي   

..تبلیغاتی   به ابعاد ( ارتفاع 1/5 متر در طول 3 ) میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970903102830 مورخ 1394/09/30 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
و اعالم ضرورت ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري ، به لحاظ فنی و تخصصی 
بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین جلب نظر کارشناس 

گردید که طی نظریه شماره 161251 مورخ 96/8/14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، 
اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی می ماند ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و مستندا تبصره 2 از ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 13/92 متر مربع بناي موضوع گزارش راي به 
جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 24777600(بیست و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي 

صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد

جریمه 13.92  0.5
 

3560000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/27 2/97/12136 رسیدگ
ي 
 مجدد

نقره -
--دشت

2-2-10164-46-1-0-0 651

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970903102830 مورخ 1394/09/30 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
و اعالم ضرورت ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري ، به لحاظ فنی و تخصصی 
بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین جلب نظر کارشناس 

گردید که طی نظریه شماره 161251 مورخ 96/8/14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، 
اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی می ماند ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و مستندا تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 73/92 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ 
یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 524 مورخ 
1397/05/03 به مبلغ 369600000(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  ششصد هزار )  
ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه 
مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل 

رسیدگی می باشد . 

جریمه 73.92  0
 

3560000  , 1392 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
2 باب کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 356000000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم 

میگردد  .

جریمه 50  2
 

3560000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامابا توجه به گزارش شهرداري ناحیه دو (منطقه 2) در خصوص انجام تخلف ساختمانی 
:از مکان مورد نظر بازدید به عمل آمد که نتیجه آن به شرح زیر می باشد

مکان مورد نظر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 73.92 مترمربع برابر سند مالکیت،داراي 
.بالمانع به شماره 2/33/93570 مورخ 1391/04/28 می باشد

حالیه مکان فوق بدون مجوز تبدیل به مغازه به مساحت تقریبی 73.92 مترمربع (طبق متراژ 
انجام شده در محل) به ارتفاع 2.60 متر که فاقد تابلو ، بالکن و هرگونه فعالیت شغلی و در 

.زمان بازدید درب آن بسته بود
:تخلف صورت گرفته به شرح زیر می باشد

اضافه بناي مسکونی به مساحت 13.92 مترمربع (همکف)-1
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 73.92 مترمربع(همکف)-2

.که با توجه به موارد فوق داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
بدیهی است اعالم مساحت دقیق زیر بنا  نیاز به ارائه نقشه معماري و بازدید از داخل ملک 

.مورد نظر می باشد
.رعایت عقب نشینی می گردد

.مراتب جهت صدور اوامر مقتضی اعالم می گردد

651

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل یک واحد تجاري 
به دو واحد، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 82977 مورخ 97/05/03
 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7.610.000.000ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

1,522,000,000(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 3767.97 3560000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/05/20 2/97/12142 بدوي خ مطهري 
--جنب  
- بانک ملی

2-3-10223-46-1-0-0 65
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توضیحات بازدید از بابت کل پالك مزبور داراي پروانه ساختمانی به شماره 6 مورخه 1389/01/29 به صورت 1 
طبقه در 1 واحد تجاري به مساحت 174 مترمربع صادر گردید که پس از پروانه مذکور با 
توجه به تجمیع پالك هاي مجاور مورخه 1389/07/11 پروانه به صورت 8 طبقه روي همکف و 
زیرزمین و داراي گواهی پایانکار به شماره 190034 مورخه 1394/12/27به صورت پارکینگ 
.تجاري و 2 واحد تجاري به مساحت کلی 8507/72 مترمربع صادر گردیده است

پس از پایانکار صادره اقدام به تفکیک پالك به صورت دو واحد تجاري و قطعات مجزي جهت 
پارکینگ عمومی در طبقات نموده است که حالیه برابر اسناد تفکیکی ارائه شده قطعه اي که 
در آن تخلف رخ داده است به صورت عرصه و اعیان یک واحد تجاري به شماره 1772/3 
قطعه اول تفکیکی به مساحت 751/77 مترمربع به انضمام واحد تجاري منضم به قطعه اول 
به مساحت 945/89 مترمربع در طبقه سوم به انضمام واحد تجاري منضم قطعه اول به 
مساحت 470/41 مترمربع واقع در طبقه چهارم به انضمام واحد تجاري منضم به مساحت 
945/89 مترمربع واقه در طبقه دوم، به انضمام واحد تجاري به مساحت 530/03 مترمربع در 
طبقه اول به انضمام پارکینگ قطعه اول تفکیکی به مساحت 648/56 مترمربع واقع در 
زیرزمین یک، به انضمام پارکینگ قطعه چهار تفکیکی به مساحت 716/58 مترمربع واقع در 
طبقه ششم، به انضمام پارکینگ قطعه سوم تفکیکی به مساحت 700/42 مترمربع واقع در 
طبقه پنج، به انضمام پارکینگ قطعه دوم تفکیکی به مساحت 386/87 مترمربع واقع در 
.طبقه چهارم به انضمام پارکینگ قطعه پنجم تفکیکی به مساحت 716/58 مترمربع می باشد
حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده و همچنین نقشه برداري ارائه شده ضمیمه پرونده 
مالک اقدام به دیوارگذاري در واحد تجاري قطعه اول تفکیکی و تبدیل آن به دو واحد 

تجاري به مساحت کلی 3767/97 مترمربع نموده است (سال وقوع 1397) الزم به ذکر است 
مساحت مفید واحد تجاري شماره 1 برابر 1206/77 مترمربع و مساحت مفید تجاري شماره 3
 برابر 2437/22 مترمربع و مابقی مساحت به صورت راه پله و آسانسور در همکف و طبقات 

.می باشد
الزم به ذکر است ورودي واحد تبدیل شده (قطعه 3 در نقشه برداري) صرفا از کنار رمپ رو 

.به زیرزمین پالك و داراي عرض 1/11 متر می باشد
قابل ذکر است در زمان صدور پروانه داراي راي مورخه 1389/02/14 کمیسیون ماده 5 با 
تغییر کاربري به پارکینگ تجاري، با رعایت ضوابط پارکینگ تجاري موافقت گردید. همچنین 
داراي راي کمیسیون ماده پنج طی صورتجلسه مورخه 1389/04/26 مبنی بر تغییر کاربري 
پالك هاي مورد نظر از نوار تجاري به پارکینگ تجاري براساس بند 41 صورتجلسه کمیسیون 
ماده 5 مورخ 1389/02/14، با احداث پارکینگ تجاري به صورت 8 طبقه روي همکف و 

.زیرزمین برابر نقشه پیوست ممهور به مهر دبیرخانه می باشد

65
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الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه و همچنین پایانکار به کسر راه پله فرار در کل 
طبقات از کل زیربناي ساختمان و با محاسبه سطح باالبر خودرو، راه پله و آسانسور و راهرو 
اختصاصی پارکینگ جزء 50% سطح پارکینگ، 50% سطح پارکینگ رعایت می گردید که 
حالیه با توجه به تخلف صورت گرفته با توجه به عد تغییرات زیربنایی در مساحت هاي 
.پارکینگ عمومی و واحدهاي تجاري رعایت 50% سطح پارکینگ و تجاري می گردد

درخصوص کسري پارکینگ نیز با توجه به دستور معاونت محترم عمال در نوع تصرف بناي که 
.تجاري است تغییري حاصل نشده است و کسري پارکینگ ندارد

.حالیه متقاضی درخواست بررسی تخلف صورت گرفته و موقعیت مکانی دارد
حسب گزارش شهرداري منطقه که  سال وقوع تخلف را سال 1343 اعالم نموده ، 
نظربه قدمت اعالمی ، احداث بنا از سوي مالک تخلف محسوب نگردیده لذا قابلیت 

طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد وبه رد آن اظهارنظر میگردد .

ردتخلف 355  0
 

55000  , 1343 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12145 فرم 
قرار

خط -
ماشین - 
سعدي-کار
-گر

2-1-10019-8-1-0-0 65
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک قطعه زمین واقع در خط 
.ماشین (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان خالف ساز بصورت یک باب خانه مسکونی 2 
طبقه (به مساحت تقریبی طبقه همکف 150 مترمربع و طبقه اول 185 مترمربع که 15 

مترمربع از آن بصورت کنسول به سمت خیابان 25 متري حد غربی می باشد) و همچنین یک 
باب مغازه به مساحت تقریبی 20 مترمربع (بطور کلی یک واحد مسکونی و یک واحد تجاري) 

.با مصالح بنایی می باشد.(سال وقوع تخلف 1343)
(ضمنا گزارش فوق در سال 1393 و با مراجعه مالک تنظیم گردید و حالیه از خارج ملک و 
بدون حضور مالک بروز رسانی گردیده است لذا در صورت وجود تخلفات و تغییرات جدید 

.احتمالی در داخل پالك متعاقبا اظهار نظر می گردد)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سرویس بهداشتی 
(با ارزش معامالتی K=700.000)و تاسیسات(شوفازخانه)، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 4.400.000(چهار میلیون و چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9  0.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 2/97/12154 بدوي چهلتن-کو
چه شبان

2-2-20128-74-1-0-0 65
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماپیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب  
ساختمان مسکونی 3 طبقه روي پیلوت برابر سوابق موجود در شهرداري  بر روي پالك فوق 
پروانه ساختمانی بشماره 376-82/6/8 بصورت 3 طبقه روي پیلوت  در 6 واحد مسکونی  
بمساحت کلی 477/60 متر مربع صادر گردید و همچنین از بابت اضافه بنا در همکف و 

طبقات کال بسطح 163/52 متر مربع و عدم رعایت ابعاد پاسیو  و عرض حیاط خلوت   بسطح 
104/12 متر مربع دراري آراي بدوي بشماره 6324-85/5/1 و تجدید نظر بشماره 

7985-85/6/2 و سوابق پرداختی میباشد و همچنین پایانکار بشماره 87/7/17-35743 
 بمساحت کلی 641/12 متر مربع از شهرداري دریافت نموده است

الزم بذکر است :در طبقه همکف بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و پایاتکار صادره قسمتی 
از پیلوت بسطح تقریبی 5 متر مربع به شوفاژخانه و همچنین در قسمت حیاط حد شمالی 
 مبادرت به احداث سرویس بهداشتی بسطح تقریبی 4 متر مربع اقدام شده است

.سال محاسبه تخلف 1389 میباشد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه،  
احداث بالکن در بناي تجاري بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به 
وصف محکومیت نامبرده نسبت به همین اعیان تجاري ، لذا به استنادتبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها و به لحاظ عدم ضرورت قلع بناو نظربه موقعیت ملک، بااعمال 
ضریب2برابرارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ86394000(هشتاد و  شش میلیون 

و  سیصد و  نود و  چهار هزار )ریال صادرمیگردد. 

جریمه 13.09  2
 

3300000  , 1395 بالکن بدون پروانه 1397/05/27 2/97/12155 بدوي شریعتی 
-لب آب 
-بازارچه 
کیوان 
-جنب 
خدمات 
صوتی 
وتصویري 
 حمید

2-3-10201-162-1-0-0 65
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به شماره 1513 باقیمانده 
برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و طول حدود اربعه) به مساحت 14.73 متر مربع بانضمام 
بالکن به مساحت 13.09 مترمربع می باشد.نوع فعالیت چلوکبابی و داراي تابلوي تبلیغاتی 

.دیجیتال به ارتفاع 0.6 متر و مساحت 2.40 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است از بابت مغازه به مساحت 15.50 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ تجاري 
داراي راي کمیسیون ماده100 بدوي به شماره 2/94/8475 مورخ 1394/10/22 و تجدید نظر 
به شماره 2/95/9918 مورخ 1395/05/12 بوده و سپس از بابت  اضافه بنا از بابت احداث 
بالکن به مساحت 13.09 مترمربع داراي راي جریمه  و از بابت تجاوز به شارع با شیشه 
سکوریت به مساحت 2.06 مترمربع داراي راي تخریب طی راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/97/12155-97/05/27 و تجدید نظر به شماره 2/97/12281-97/06/31 بوده  که 
متعاقبا کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/97/13008 مورخ 1397/12/04 اعالم نموده 
جریمه تعیین شده در راي شماره 2/95/9918-95/05/12 بر مبناي نظریه کارشناسی 
دادگستري به شماره 81030 مورخ 95/04/30 مربوط به بناي تجاري(مغازه به انضمام بالکن 

تجاري) بوده است لذا موجبی براي جریمه وجود نداشته و راي شماره 
2/97/12281-97/06/31 در خصوص 13.09 متر مربع از اعتبار خارج است حالیه اعالم می 
گردد مشارالیه نسبت به اجراي حکم در خصوص تخریب 2/06 تجاوز به معبر عمومی با 
شیشه سکوریت اقدام نموده فلذا خالف زیربنایی ندارد و فقط داراي کاهش بنا در مغازه 

.اصلی به مساحت 0.77 مترمربع(نسبت به راي)می باشد
.الزم به ذکر است داراي پله غیرمجاز به شارع به ارتفاع 0.17 متر و عمق 1 متر می باشد
با استناد به خط پروژه شماره 744 کل مغازه در تعریض خیابان 14 متري همجوار حریم 

.رودخانه قرار دارد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي همکف و بالکن تجاري حکم  به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  25,359,828(بیست 
و  پنج میلیون و  سیصد و  پنجاه و  نه هزار و  هشتصد و  بیست و  هشت) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 14.56  4
 

69000  , 1362
 , 1386

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12157 بدوي بازار -
--بزرگ
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پالك تعرفه شده توسط متقاضی به صورت  یک واحد تجاري در همکف شامل 7 
مترمربع مغازه در وضع موجود و 26/66 مترمربع پروانه توسعه بنا ( 20 مترمربع در همکف و 
6/66 مترمربع بالکن) به شماره 1 مورخه 1386/01/11 می باشد. حالیه ساختمان در مرحله 

.اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 

:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 14/56 مترمربع به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 2/51 مترمربع -1

با توجه به نقشه برداري ارائه شده از مقدار مزبور به مساحت 0/04 مترمربع برخالف مدلول 
پروانه(سال وقوع 1386) و مابقی به مساحت 2/47 مترمربع به علت خطا در مساحت یابی در 

.قسمت موجود مغازه (قدمت تقریبی سال 1316) می باشد
اضافه بنا در بالکن به مساحت 12/05 مترمربع (سال وقوع 1386) -2
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -3

داراي صورتجلسه کمیسیون ماده 5 بدین شرح می باشد که با عنایت به نامه شماره 
4-12970-141 مورخه 1385/10/03 سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، با احداث یکباب 
مغازه،با ارتفاع 5/50 متربا خیز سربندي 35% و رعایت نماي ساختمان از مصالح همگون با 

.بناهاي تاریخی کاروانسرا با پوشش همکف 100% الزامی است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.قابل ذکر است راه دسترسی به نیم طبقه صرفا از طریق باالبر می باشد
پالك فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
برابر نامه شماره 973/131/3872 مورخه 1397/04/10 اداره کل میراث فرهنگی براساس 
ضوابط بافت تاریخی انجام معامله بالمانع بوده لذا در صورت هرگونه فعالیت عمرانی در پالك 

.مذکور، استعالم از اداره میراث جهت ابالغ ضوابط الزامیست
.حالیه درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي صمید حضرتی موضوع گزارش شهرداري منطقه2 , 
با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه گزارش کارشناسی بصورت غیابی و 

تخمینی می باشد، علیهذا پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردد و تا حداکثر ظرف 20
 روز آینده کارشناس فنی شهرداري با حضور در موقعیت استقرار ملک ؛ میزان 
تخلفات از نظر متراژ ؛ میزان تراکم و خارج از تراکم ؛ میزان تعریض ؛ نوع کاربري؛ 
تعداد پارکینگ و غیره ... بهمراه عکس ، نقشه را صراحتاً مشخص و اعالم تا اتخاذ 

تصمیم گردد.

سایر 400  0
 

2100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/24 2/97/12162 فرم 
قرار

دکتر -
--حشمت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -49681-98/3/29 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل امده 
از پالك فوق  برابر سوابق موجود  در شهرداري مکان فوق   بصورت ششدانگ یک باب خانه 
داراي حقوق ارتفاقی بصورت آبچک دیوار مجاور جنوبی (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول 

 اربعه ) میباشد
مالک از بابت تبدیل   مسکونی  بمساحت  172/77 متر مربع به تجاري  و ادغام به مغازه   
بمساحت 37/18 متر مربع  با فعالیت شغلی رستوران غذاخوري با نام جزیره داراي فیش 

 پرداختی عوارض بهره برداري موقت  میباشد
----------------

برابر سوابق از بابت مغازه به مساحت 37.8 مترمربع داراي راي بدوي شماره 4707 مورخه 
1383/04/04 و راي تجدید نظر شماره 7692 مورخه 1383/06/02 کمیسیون ماده صد و در 
خصوص مسکونی  داراي پروانه تعمیرات شماره 2/33/87731 مورخه 1391/01/22 و 
.همچنین مجوز حفاري به شماره 2/22/326655 مورخه 1398/04/17 می باشد

همچنین از بابت تبدیل واحد مسکونی به تجاري بصورت رستوران مالک نسبت به جمع 
. آوري و تخلیه آن اقدام نموده و به همان حالت اولیه مسکونی تبدیل نموده است

وضعیت فعلی مسکونی خالی از سکنه و مغازه فاقد فعالیت شغلی بوده با توجه به بالمانع 
.هاي صدرالذکر تخلف ندارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و حجم کم تخلفات،به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 

بناي طبقات همکف الی سوم و تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 83,596,800(هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  نود و  شش 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.76  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 2/97/12166 بدوي زیر 
کوچه-صد 
متر بعد از 
مرکز 
بهداشت
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 105 مورخ 1395/12/27 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1016/29متر مربع 

 .صادر گردیده است
با توجه به اینکه مساحت انباري در زیرشیروانی 25/1 متر مربع بوده و طی بررسی بغمل امده 
29 متر مربع  میباشد  مساحت پروانه از 1012/39 متر مربع به 1016/29 متر مربع تغییر پیدا 

 . نموده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام  سفت کاري و نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 48/51 

:متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/16 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 10/23 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/23 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 10/23 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 17/66 متر مربع-5
 کاهش بنا درزیر شیروانی به مساحت 8/3 متر مربع-6

 تبدیل راه رو در زیرشیروانی به انباري به مساحت  0/73 متر مربع -7
با توجه به اینکه مساحت تخلف صورت گرفته زیر 5% مساحت پروانه بوده مشمول تبصره 

ماده 7 نمیگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت اضافه بنا به مساحت 48/51 متر مربع و تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به 
مساحت 1/25  متر مربع  راي کمیسیون بدوي  ماده صد به شماره 2/97/12166 مورخ 

.97/06/10  میباشد
حالیه با توجه به  تغییر مساحت نقشه برداري در زیرشیروانی توسط مالک  به دلیل خطا در 

:نقشه برداري داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/52 مترمربع -1

(نسبت به راي صادره)
**************************************

 .کسري پارکینگ ندارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت ترکیب سنگ و اجر اجرا شده است
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 .داراي پرونده حفاري به شماره 305690 مورخ 1397/03/30 میباشد
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

*********************************************************
*********************************************************

****************************
 مسوول محترم واحد فنی

با توجه به بررسی بعمل امده مساحت انباري  29 متر مربع بوده که در پروانه 25/1 متر مربع 
 اعالم شده است

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مسکونی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 12,780,000(دوازده میلیون و  هفتصد و  هشتاد هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.1  1.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 2/97/12167 بدوي سید 
ابوالقاسم-نب
ش کوچه 
برزگر

2-2-20124-253-1-1-0 65
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان برابر سند مالکیت، 
 .داراي پروانه و پایانکار و بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد

از بابت آپارتمان داراي پروانه به شماره 415 مورخه 1376/11/06 و گواهی پایانکار به شماره 
.10114 مورخه 1377/06/07 و همچنین بالمانع 2/33/104187 مورخه 1391/12/13 می باشد
با توجه به بازدید به عمل آمده اقدام به اضافه نمودن حیاط مشاعی به مساحت 1/68 
مترمربع و راهرو مسقف مشاعی حد غربی به مساحت 5/42 مترمربع و اضافه نمودن آن به 
زیربناي مفید واحد گردیده است. الزم به توضیح است قدمت تخلف مذکور پیش از بالمانع 

.سال 1391 و مربوط به سال 1387 می باشد
به استناد خط پروژه شماره 319 داراي عقب نشینی به مساحت 10/50 مترمربع از اعیان هر 
طبقه می باشد لذا واحد مورد استعالم به مساحت 1/00 مترمربع داراي عقب نشینی از اعیان 

.می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

*******************************
با توجه به پرسش مطروحه معاونت محترم، تخلف مزبور پس از پایانکار و پیش از بالمانع 

.سال 1391 رخ داده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 95018 مورخ 97.5.20 شهرداري منطقه 
مبنی بر تایید تعداد کسري پارکینگ ، باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با 
توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 390318750(سیصد و  نود میلیون و  

سیصد و  هجده هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر مینماید

جریمه 1125  1
 

346950  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/23 2/97/12169 تجدید 
نظر

امام -
خمینی--می
دان بانک 
ملی

2-2-20123-3-1-0-0 660

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 254,290,064(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  

نود هزار و  شصت و  چهار)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 244.31  2
 

520425  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 271 مورخ 1382/04/17 به صورت 6 
طبقه روي همکف در 1 واحد اداري به مساحت کلی 3599.70 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:244.31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.62 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.16 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.16 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 33.16 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 33.16 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 33.16 مترمربع -7

اضافه بنا در زیر شیروانی از بابت احداث راه پله به بام و اتاق تاسیسات به مساحت  -8
مجموعاً  52.10 مترمربع

با توجه به تامین پارکینگ بصورت روباز در پالك مجاور و عدم وجود نقشه هاي زمان  -9
پروانه در پرونده فنی و همچنین با استناد به ضوابط طرح تفصیلی قدیم و جانمایی 25 باب 
پارکینگ در محوطه پالك مجاور(با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده)  داراي 51 باب 

.کسري پارکینگ می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 75.16 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

.موجود 75.08 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد -11

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -12
داراي نظریه بند 70 مورخ 1381/12/21 کمیسیون ماده 5 بدین شرح می باشد: تقاضاي  -13
شرکت بیمه ایران در زمینه احداث بنا بصورت اداره ساختمان مرکزي بیمه بصورت 6.5 طبقه 
و افزایش تراکم به میزان 264.60 مترمربع مطرح و با توجه به رعایت پوشش و تامین 

پارکینگ در کل پالك مجاور با تقاضاي شرکت بیمه مشروط به ایجاد رمپ استفاده معلولین 
".با افزایش تراکم درخواستی موافقت شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -14
رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد.(الزم به ذکر است با توجه به اینکه  -15
مطابق پروانه صادره عرض کوچه حد غربی 12 و در طرح تفصیلی جدید 16 متري می باشد 
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فلذا در وضع موجود و به استناد طرح تفصیلی جدید داراي عقب نشینی می باشد.)
الزم به ذکر است که با توجه به دستور معاونت محترم منطقه درج در سیستم الکترونیکی 
گزارش فوق بدون ارایه نقشه هاي معماري وضع موجود و صرفاً با استناد به کروکی نقشه 

.برداري ارایه شده توسط متقاضی تنظیم شده است

همچنین از بابت 6 باب کسري پارکینگ داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
12346 مورخ 1387/07/09 و تجدید نظر به شماره 4761 مورخ 1388/03/27 می 
باشد.(توضیحا کلیه پارکینگهاي پالك فوق در زمین پالك مجاور تامین شده اند و 6باب 
کسري پارکینگ مذکور نیز بدلیل تخلف ساختمان مجاور و احداث ساختمان تاسیسات در 
 آن و حذف 6 باب پارکینگ حادث شده و در سال 87 به کمیسیون گزارش گردید.  )

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.41 مترمربع (همزمانساز-سال 1386) -1

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -2
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -3

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -4
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -5
اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 33.16 مترمربع  (همزمانساز-سال 1386) -6

اضافه بنا در زیر شیروانی از بابت احداث راه پله به بام و اتاق تاسیسات به مساحت  -7
مجموعاً  52.10 مترمربع (همزمانساز-سال 1386)

داراي 45 باب کسري پاکینگ اداري می باشد.(سال 1382) -8

//.درخواست عدم خالف دارد
*********************************************************

***
درخصوص پرداخت عوارض کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه نیاز به گواهی واحد 

//.محترم درآمد می باشد
*********************************************************

***
با استناد به گواهی واحد درآمد ثبت در سیستم الکترونیکی :برابر بررسی به عمل آمده در 
خصوص پرونده جاري ، در زمان صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض کسري پارکینگ 
هیچگونه مبلغی دریافت نگردیده است شایان ذکر است که در سال 1388 در زمان محاسبه 
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عوارض عدم اعتبار پروانه ؛ از بابت 6 باب کسري پارکینگ عوارض محاسبه گردیده که برابر 
 راي تجدید

نظر دادگاه به شماره دادنامه 9509971313700691 مورخ 1395/05/13 مبلغ آن  طی فیش 
". به شماره پیگیري 576291 مورخ 1395/08/13 پرداخت گردید

*********************************************************
***

حالیه کمیسیون محترم ماده 100 طی تصمیم شماره 2/97/11980 مورخ 1397/04/16 اعالم 
نموده: در خصوص کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی و وصول مبلغ کسري 
پارکینگ توسط شهرداري و عدم اعالم مازاد کسري پارکینگ موضوع توسط شهرداري 

"..بررسی و اعالم نظر گردد
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده پالك فوق در زمان پروانه داراي 45 باب کسري پارکینگ 
اداري بوده که مطابق گواهی واحد محترم درآمد: برابر بررسی به عمل آمده در خصوص 
پرونده جاري ، در زمان صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض کسري پارکینگ هیچگونه 

//"مبلغی دریافت نگردیده است
*********************************************************

**
دفترنمایندگی رشت سازمان نظام مهندسی طی نامه شماره 377-13980132 مورخ 

1398/01/27 اعالم نموده :این پروژه در سیستم ثبت نقشه این سازمان ثبت نگردیده و ناظر 
و طراح این پروژه از مهندسین عضو سازمان نمی باشند و کسر سهمیه اي از مهندسین 

//".صورت نگرفته است
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/23 2/97/12170 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري 2
-ساختمان 
غزل

2-2-10162-38-1-0-0 661

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي مشارالیه را در خصوص  تجاري (زیر 
راه پله )  با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  31,000,000(سی و  یک 

میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 4  2.5
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/442/111334-96/9/12 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی ناحیه 2 و طی بازدید بعمل آمده از مکان فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري بر 
روي پالك فوق پروانه ساختمانی تجاري بشماره 18-88/2/3  بصورت یک طبقه در دو واحد 
تجاري  و نیم طبقه بالکن  بمساحت کلی 55/13 متر مربع صادر گردید و همچنین از بابت 
اضافه بنا بصورت راه پله مسکونی بسطح 3/13 متر مربع و تبدیل 6/64 متر مربع  از تجاري 
به مسکونی  ( راه پله) و اضافه بنا بصورت احداث دو طبقه مسکونی  روي مغازه موجود  
بمساحت 150/06 متر مربع  و انباري  زیر پله بسطح 3/65 متر مربع داراي آراي تجدید نظر 
بشماره 15329-91/11/30 و از بابت دو واحد کسري پارکینگ مسکونی  داراي آراي 
تجدیدنظر بشماره 2/97/707-92/4/15 و سوابق پرداختی بوده و همچنین وضع موجود  
ساختمان  صدرالذکر بصورت دو طبقه شامل طبقه اول یکواحد مسکونی و طبقه دوم یکواحد 
مسکونی جمعا دو واحد مسکونی  روي دوباب مغازه بمساحت کلی 205/75 متر مربع پایانکار 

 بشماره 115722-93/6/8 دریافت نمود
حالیه مالک بر خالف مجوز انباري زیر راه پله را با نصب درب کنترلی در حد جنوب به سمت 
: بلوار فاز دوم ضیابري  بصورت تجاري  اقدام نموده است  موارد تخلف به شرح زیر است

 تبدیل انباري مسکونی  زیر راه پله به تجاري بسطح تقریبی 4 متر مربع -1
 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2

. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

661

با توجه به راي اعاده افزایش واحد تجاري قابل رسیدگی نمی باشد . سایر 110.95  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/05/23 2/97/12171 بدوي امام-گونی -
بافی - نبش 

خ تابان-1

2-3-10025-11-1-0-0 66
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 87,494,400(هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.02  2
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بافی - نبش 
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی تمدید شده به  شماره 192 مورخ 1392/12/28 
بصورت 4/5 طبقه بر روي زیرزمین در 4 واحد مسکونی و یک واحد تجاري و بمساحت 
.1163.89 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:23.11 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 190.27 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 3.92 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.92 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.92 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.92 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.92 مترمربع -6
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.51 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 90.95 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی در همکف و طبقات به مساحت  -9

210.50 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -10

همکف و طبقات به مساحت 18.03 مترمربع
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه ساختمانی کمتر است مشمول  -11

.تبصره 7 نمی گردد
.داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب مسکونی می باشد -12

.تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است -13
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.68 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 طی بند 15 صورتجلسه مورخ 1392/03/19 بدین شرح می 
باشد: با تغییر کاربري به نوارتجاري مخالفت گردید.با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر 
روي صرفاً یک باب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع با ارتفاع 3.40 متر (با استفاده 
غیرکارگاهی و غیرصنعتی)و پیلوت و احداث زیرزمین (در زیر سطح پوشش همکف)با در نظر 
گرفتن جک باالبر خودرو و در 4 واحد مسکونی و با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و 
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رعایت 3 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع غربی پالك و با تامین پارکینگ مناسب و 
رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید.(ضمناً احداث کنسول در سمت معابر 

ممنوع می باشد.)

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 10.09مترمربع  ،2باب کسري پارکینگ تجاري ،تبدیل 
پیلوت به تجاري به مساحت 49.27 مترمربع،عدم رعایت جانمایی به مساحت 210.50 
مترمربع و کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت 21.30 مترمربع داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد طی به شماره 2/96/10880  مورخ 1396/05/14 بوده و حالیه 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.94 مترمربع (همزمانساز-سال 1395) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -5
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.32 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 41.68  -7
مترمربع(سال تخلف 1396)

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -8
همکف و طبقات به مساحت 3.27 مترمربع(نسبت به راي)

داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -9
تخلف 1396)

//تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1396) -10
*********************************

در خصوص مابه التفاوت فوق نیز داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/97/12171 
مورخ 1397/05/23 و تجدیدنظر به شماره 2/97/12247 مورخ 1397/06/20 بوده که طی آن 
از بابت اضافه بنا به مساحت 13.02 مترمربع به جریمه و ازبابت بقیه موارد تخلف به تخریب و 

.اعاده به وضع سابق محکوم شده که راي مذکور تا کنون اجرا نشده است
متعاقبا دیوان عدالت اداري طی دادنامه شماره 9709970900704660 مورخ 1397/12/11 راي 

.کمیسیون ماده 100 را نقض نموده است
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/13429 مورخ 1398/04/30 اعالم نموده: 
پرونده عینا جهت بررسی در خصوص میزان وضعیت ترافیک در ساعات پرتردد بهمراه 
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تصاویر و مستندات ترافیکی به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی به همراه 
اعالم کاربري،میزان دقیق عقب نشینی و معابر موجود تهیه و نتیجه به این کمیسیون 

//".منعکس گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی چهارم و اضافه بناي راه پله به بام و انباري زسرشیروانی 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,137,400,000(سه میلیارد و  یکصد و  سی و  هفت 
میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره هفت ماده 
مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن به هیات 

تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 208.17  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 2/97/12176 تجدید 
نظر

منظریه-واي
عصر-جنب 
آژانس 39

2-3-10077-4-1-0-0 66
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 277,754,400(دویست و  هفتاد و  

هفت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 165.33  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 68 مورخه 1396/03/22 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 570/16 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 208/17 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 28/52 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41/68 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41/68 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41/68 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 41/68 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 12/93 مترمربع -6
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی  اجرا شده  -7

.است
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 165/33 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67/8 درصد(با احتساب 
سایبان) بوده و سطح اشغال وضع موجود 84/70 درصد می باشد.(به میزان 16/90 درصد 

بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
13,587,750(سیزده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 20.13  3
 

225000  , 1378 بالکن بدون پروانه 1397/05/23 2/97/12181 تجدید 
نظر

-
طالقانی(چما
رسرا)-روبر
وي کوچه 
احساندوس
ت -جنب 
بانک سپه

2-2-10192-59-1-1-0 66
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بنا درمحوطه 
مشاع و سرویس بهداشتی ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 

جریمه به مبلغ 24,648,000(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 10.27  2
 

1200000  , 1390 احداث بناي جداساز
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/299166-96/8/10 و عطف بنامه شماره  ش ر 
-220717-96/11/2  کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه نماینده  بانک سینا بر 
روي پالك فوق برابر مدارك ارائه شده به استناد  صورتمجلس تفکیکی  مربوط به قطعه اول 
تفکیکی  بصورت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 82/41 متر مربع  فاقد بالکن میباشد و 
همچنین   برابر نامه شماره 2/33/28643-76/4/14 شهرداري مجوز تفکیک دریافت نموده 
و  داراي  آخرین بالمانع بشماره 2/22/5713-77/3/19 میباشدوضعیت موجود از مکان 
صدرالذکر  بصورت بانک سینا مورد استفاده قرار میگیرد ودر انتهاي بانک  (حد جنوب ) در 
قسمت محوطه مشاعی که تنها راه دسترسی آن از داخل بانک میباشد بدون مجوز قسمتی 
بصورت سرویس بهداشتی و قسمتی را نیز مسقف گردیده بصورت آشپزخانه و همچنین 
توسعه تجاري  بصورت بالکن نیزاحداث شده است  . با توجه به ارائه  کروکی نقشه برداري  
توسط مهندس نقشه بردار آقاي محمد ابو مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال بشماره 
:00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی موارد تخلف به شرح زیر است

مساحت مغازه از 82/41 متر مربع به مساحت 80/85 متر مربع تقلیل یافته و داراي  -1
 کاهش بنا بسطح 1/56 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی میباشد

تبدیل قسمتی از محوطه مشاعی بسطح 2/94 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی (  -2
سال محاسبه تخلف 1390 )

تبدیل قسمتی از محوطه مشاعی  بسطح 7/33 متر مربع  بصورت آشپزخانه ( سال -3 
محاسبه تخلف 1390 )

احداث بالکن تجاري  بسطح 20/13 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1378) -4
 بالکن نیز در حد یک سوم می باشد
 سایر متراژها خارج از عمق تجاري است

.بر اساس طرح تفصیلی موجود  خیابان 30 متري فاقد عقب نشینی میباشد
-------------------

برابر نامه شماره ش ر -70836-97/4/17 کمیسیون محترم در خصوص تخلف ساختمانی 
احداث بالکن با توجه به سوابق موجود در شهرداري و به استناد مدارك منضمه توسط نمایند 
بانک سینا برابر نامه تفکیک و صورتمجلس تفکیکی اشاره اي  به بالکن نشده فقط در نقشه 

 معماري  پالن نیم طبقه باکن ترسیم شده است  که فاقد مهر شهرداري میباشد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث ساختمان دونیم 
طبقه تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه تکمیلی شماره 90393 مورخ 
97/05/13 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

819.930.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 163,986,000(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 110.58  0
 

445500  , 1352
 , 1386

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/23 2/97/12184 بدوي بازار-نرسید
ه به کاسه 
فروشان-س
راي قیصریه 
فخر

2-1-10063-25-10-1-0 66
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر سند اجاره مستقل بشماره 218313 مورخ 1356/05/04 بصورت دو 
سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ دوباب دکان دوطبقه  که فاقد مساحت وحدود ابعاد و 

..واقع در سراي قیصریه فخر میباشد
 .مساحت هاي اعالم شده تقریبی میباشد

الزم بذکراست در بنجاق اجاره مستقل بالمانعی از شهرداري قید نشده لذا دوباب مغازه 
مذکور که حالیه بصورت یکباب مغازه مورد استفاده قرار میگردد مساحت و قدمت بنا بشرح 

:.ذیل میباشد
دوباب مغازه بسطح 38.70مترمربع درهمکف با قدمت سال 1-1352

بالکن بسطح 19.20 مترمربع درنیم طبقه باقدمت حدود سال1386 ...(بصورت تخته کوبی -2
چوبی و فلزي )

طبقه اول برروي دوباب  مغازه ( حالیه بصورت یکباب مغازه مورد استفاده میگردد ) با -3
احتساب کنسول جمعا بسطح   52.68مترمربع ((38.70+13.98مترمربع)) با قدمت سال 

1352
..باتوجه به قدمت بنا مشمول کسري پارکینگ نمیگردد-4

*********************************************************
*********************************************************

****
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12184 مورخ 

.1397/05/23 بوده  که  بپیوست میباشد
. .بعد از راي صادره خالف جدیدي  مشاهده نشد
..فعالیت شغلی فروشگاه کفش و فاقد تابلو میباشد

ضمنا برابرر اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري و به استناد طرح تفصیلی مصوب 95/11/2  
مشخص شده توسط کارشناس فنی در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه  GIS  و نقشه
معابر مطابق طرح هاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي 

.الزامیست
.مراتب جهت استعالم دفترخانه و صدور دستورمقتضی ارسال میگردد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
براي توسعه بارانداز و مسقف نمودن حیاط خلوت به عنوان انباري مسکونی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 47,251,750(چهل و  هفت میلیون و  دویست و  پنجاه و  یک 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30.42  1.75
 

700000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/13 2/97/12185 تجدید 
نظر

الکانی-امی
ن 

اصغري-کو
چه مانی

2-2-10020-68-1-0-0 66
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توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره  137153-96/7/12  کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده  
بهمراه مالک  بر روي پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري  و مدارك ارائه شده 
داراي سندمالکیت بشماره ثبتی 620/3  بصورت شش دانگ یک باب خانه (سند مالکیت  
فاقد مساحت و طول اربعه ) میباشد .ساختمان فوق الذکر بصورت آپارتمانی بوده همکف 
بصورت یکواحد مسکونی  بسطح 134/14 متر مربع و طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی   
بسطح 136/19 متر مربع  و بارانداز در حیاط به مساحت 15 مترمربع داراي بالمانع از 
شهرداري به شماره 2/33/107451 مورخ 1392/04/06 بوده  و همچنین با همین وضعیت  
تعمیرات جزئی شامل نصب داربست جهت سرامیک و نصب درب نفررو و نصب حفاظ فلزي  
مجوز تعمیرات بشماره 298602-96/5/28 دریافت نموده حالیه مالک بر خالف مجوز 
مبادرت تعمیر و  توسعه بارانداز در محوطه  و همچنین در قسمت حیاط خلوت  که داراي 
درب نفر رو آهنی به سمت کوچه حد غرب بوده  را با سازه پروفیل و ایرانیت سایه روشن 
مسقف نموده  که بنا به اظهار متقاضی بصورت انباري مسقف مسکونی  مورد استفاده قرار 
میگیرد با توجه به کروکی نقشه برداري  ارائه شده از سوي مالک  توسط مهندس نقشه بردار 
آقاي مهندس محمد علی بالالئی عضو سازمان نظام مهندسی بشماره اشتغال11-600-00161 

: به شرح زیر است
مساحت مسکونی طبقه همکف از 134/14 متر مربع به 131/43 متر مربع کاهش یافته -1
 مساحت مسکونی  طبقه اول از 136/19  متر مربع به 136/11 متر مربع کاهش یافته -2

مساحت بارانداز از 15 متر مربع به مساحت 36/95 متر مربع افزایش یافته  که بسطح  -3
 21/95 متر مربع  داراي توسعه بوده

 مسقف نمودن حیاط خلوت  بصورت انباري مسقف مسکونی  بسطح 8/47 متر مربع  -4
. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

: الزم بذکر است
به استناد خط پروژه شماره 498 از حد غرب به مساحت 9/30 متر مربع از اعیان و به 
مساحت 0/4 متر مربع از عرصه در تعریض بن بست 6 متري بوده و از حد شرق به مساحت 

.24 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 8 متري میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري مربوطه(تبدیل مسکونی به آموزشگاه 
موسیقی) دایر شده و موجب شکایت اهالی گردیده لذا مستندا به تبصره ذیل بند24 
ماده55 قانون شهرداریها ظرف 30روز از تاریخ ابالغ به مالک از سوي شهرداري، 

نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد. 

تعطیل محل 
تخلف

167.24 3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/23 2/97/12189 بدوي منظریه - 
روبروي مبل 
برنز-ساختم
ان گلدیس

2-3-10063-122-1-3-0 66
7

توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه  شماره 188111-96/9/21 طی بازدید بعمل آمده از مکان فوق بصورت 
یکدستگاه آپارتمان داراي  پروانه ساختمانی بشماره 394-73/12/16 و پایانکاربشماره 
16016-75/8/12 میباشد حالیه مالک  بدون  مجوز  مبادرت به نصب تابلوي تبلیغاتی غیر 
استاندارد   بسطح تقریبی 6 متر مربع درارتفاع 2 متر  بر پیشانی ساختمان اقدام نموده  و  از 
مکان فوق بصورت آموزشگاه موسیقی مورد استفاده قرار میگیرد بنا به اظهار شاکی و شواهد 
و  و ضعیت  موجود  درب ورودي پارکینگی براي  رفت وآمد عموم  بصورت تمام وقت باز 
بوده و همچنین با توجه فعالیت شغلی که بصورت  آموزش موسیقی بوده موجب آلودگی 
صوتی گردیده و همسایه ( شاکی) در این خصوص معترض میباشد. با توجه به عدم همکاري 

: مالک موارد تخلف به شرح زیر است
 تبدیل مسکونی  به تجاري بصورت  آموزشگاه موسیقی  بسطح 114/30 متر مربع-1

 تبدیل انباري مسکونی  به تجاري بصورت آموزشگاه موسیقی بسطح 2/94 متر مربع -2

 به جهت تبدیل برابر ضوابط داراي 2 باب کسري  پارکینگ تجاري میباشد -3
 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف 
الی سوم و انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 988,176,000(نهصد و 
 هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 118.64  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/10 2/97/12194 بدوي عطا آفرین 
کوچه 
نوزدهم

2-2-10012-142-1-0-0 66
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 60 مورخه 1396/03/16 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 320.87 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 117.24 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.31 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.31 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1396) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.39 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 1.4 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.درب هاي ورودي تا کنون نصب نگردیده اند -11
.عقب نشینی بصورت کامل انجام نگرفته و قسمتی از اعیان قدیمی همچنان باقی است -12
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.96 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 85.29 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي سیدعلی خدمت بین دانا نسبت به راي شماره 2.97.11989 
مورخ 97.5.16 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 163.43  2.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/11 2/97/12207 تجدید 
نظر

الکانی-  
کوچه امین 
اصغري- 
بعد از بن 
بست چهارم

2-2-10018-503-1-0-0 66
9

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 155.67  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 13.25  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 106 مورخ 1395/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 869.40 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:174.08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.13 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.13 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.13 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2.13 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.13 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 163.43 مترمربع -6

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 44.90 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8

طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 2.60 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 155.67  -9

.مترمربع می باشد
.تعداد واحدها از 4 به 5 افزایش یافته است -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 60.79 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
 .کسري پارکینگ ندارد

.محدوده مربوط به عقب نشینی فعال در تصرف مالک می باشد
سال تخلف 1396

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي رضا رمضانی خورشیددوست نسبت به راي شماره 
2.97.11999 مورخ 97.5.13 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 10.07  0.1
 

1020000  , 1391
 , 1397

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/11 2/97/12210 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطا 
آفرین-کوچ
ه 

کوچکپور- 
بن بست 
صبوري

2-2-10037-57-1-0-0 670

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 6.54  1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از مکان فوق بصورت یکباب خانه  
ویالئی قدیمی برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 

1260/56 بصورت ششدانگ یکقطعه زمین (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) بوده از 
 بابت اعیان بسطح 50 متر مربع داراي بالمانع بشماره 2/33/93157-91/4/24 میباشد
حالیه مالک به جهت اخذ مجوز تعمیرات جزئی داخلی شامل : تعویض درب اتاق و درب 
ورودي  نفر رو  و کف سازي و کاشیکاري و سقف کاذب و تعویض نماي  بیرونی مراجعه نموده 

. است
الزم بذکر است :قسمتی از تعمیرات در حال اجراء بوده و همچنین بدون مجوز در حد جنوب 
ملک به سمت حیاط خلوت بنا به اظهار متقاضی قبالبصورت سرویس بهداشتی قدیمی 
موجود بوده آن را تخریب و مجددا مبادرت به احداث  بنا بصورت آشپزخانه و ادغام به سازه 
قدیمی در حال اجراء میباشد  با توجه به نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس نقشه 
بردارآقاي  مهندس وحید پیک دوست  چماچائی داراي پروانه اشتغال بشماره 

00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت عرصه بسطح 75/08 متر مربع و 
مساحت اعیان بسطح 66/61 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است. با توجه به بالمانع صادره 
صدرالذکر داراي مابه التفاوت بنا بسطح 16/61 متر مربع (از این مقدار 11 متر مربع از بابت 
احداث آشپزخانه ( سال محاسبه 1397 ) و مابقی بسطح 5/61 متر مربع بصورت همزمان ساز 
 :قبل از بالمانع ) با توجه به ماتبه التفاوت  اعالم شده  تراکم گیري  به شرح زیر است

بسطح 6/54 متر مربع خارج از تراکم ( سال محاسبه 1397) و بسطح 10/07 متر مربع داخل 
تراکم ( از این مقدار بسطح 4/46 متر مربع سال محاسبه 1397 و مابقی بسطح 5/61 متر 

مربع قبل از بالمانع بدلیل اشتباه در مساحت یابی سال محاسبه 1391)

برابرخط پروژه شماره475 بکوچه6 متري داراي عقب نشینی بمساحت6.30مترمربع میباشد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده با عنایت به گزارش شهرداري طی شماره 
2/33/304420 مورخ 1397/05/29 ، از شهرداري خواسته شود تا اعالم نماید که آیا 
بالمانع سال 68 در خصوص مساحت 44/83 متر مربع بوده است یا خیر ، و همچنین 
اعالم نماید کل مساحت مورد نظر نیاز به چند باب پارکینگ حسب ضوابط شهرسازي 
میباشد به تفکیک اعالم نظر و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نمایند 

 .

سایر 94.83  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1397/06/20 2/97/12212 فرم 
قرار

ساغریسازا
ن-پشت 
مسجد 
گلدسته 
-باالي 
آژانس 
 آزادي

2-3-10208-1-1-2-0 671
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک باب 
 مغازه میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 21558/ش مورخ 1368/08/27 بوده که داراي 
 .گواهی تفکیک به شماره 13/28240 مورخ 1368/07/03 میباشد

در بازدید بعمل امده در مشخص گردید که  مغازه فوق الذکر به دو باب مغازه یکی به مساحت 
20/26 متر مربع و دیگري به مساحت 24/57 متر مربع تبدیل شده است(سال وقوع 1393)

 با توجه به سال وقوع تخلف 2 باب کسري پارکینگ تجاري دارد
مغازه  اول از سمت چپ به مساحت 24/57 متر مربع فاقد بالکن بوده و در حال حاضر خالی 

 .و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد
مغازه  اول از سمت راست به مساحت 20/26 متر مربع فاقد بالکن بوده و در حال حاضر  به 
شغل تاکسی تلفنی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول تقریبی 2 متر به 

 .ارتفاع تقریبی 1 متر  میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12540 مورخ 

1397/08/12 مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق و داراي راي کمیسیون تجدید نظر به 
.شماره2/97/12976 مورخ 1397/11/12  مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
به استناد خط پروژه شماره 2160 کل ملک به مساحت تقریبی 14/1 متر مربع در تعریض 
کوچه هاي 8 متري قرار دارد و مغازه ها مجموعا به مساحت تقریبی 8 متر مربع در تعریض 

.کوچه هاي 8 متري قرار دارند
  .گزارش فوق در تاریخ 1398/01/29 بروز شده و مورد تایید میباشد'
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده نظر به اینکه مشارالیه در تبدیل انباري 
یک باب مغازه  ، رعایت اصول و ضوابط شهرسازي را ننموده، لذا حکم به اعاده به وضع 
سابق ، صادر و اعالم می دارد. بدیهی است با اجراي حکم اعاده به وضع سابق، موضوع 

کسري پارکینگ، منتفی می گردد.

تعطیل محل 
تخلف

51.48  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/06/10 2/97/12213 بدوي -
تختی--خ
سراقی-خی
رخواه

2-1-10118-47-1-0-0 67
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 255 مورخه 1386/09/13 و گواهی 
پایانکار به شماره 300285 مورخه 1396/11/12به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 8 واحد 

.مسکونی به مساحت کلی 1212/23 مترمربع صادر گردیده است
حالیه پس از دریافت گواهی پایانکار با قدمت تقریبی سال 1397 با توجه به حذف دیوار حد 
شمالی انباري مسکونی به مساحت 26/48 مترمربع و نصب درب کرکره اي اقدام به تبدیل 
انباري مسکونی به تجاري نموده است. با توجه به تبدیل مذکور داراي یک باب کسري 

.پارکینگ تجاري می باشد
الزم به توضیح است ورودي واحد تجاري خالف ساز برابر 1/71 متر و همچنین بخش ورودي 
آن به مساحت 5/50 مترمربع به صورت بارانداز بوده که با همین ابعاد و مساحت داراي 
.پایانکار به صورت انباري مسکونی می باشد. همچنین عرض معبر 8 متري می باشد
قابل ذکر است از بابت قسمت خالف ساز مورد اشاره سابقا داراي راي کمیسیون بدوي به 
شماره  2/95/9263 و کمیسیون تجدیدنظر به شماره 2/95/9683 مورخه 1395/04/26 

.مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق است
همچنین در طبقه همکف داراي کاهش بناي مسکونی به مساحت 0/02 مترمربع نسبت به 

.پایانکار صادره می باشد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

11562396(یازده میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  سیصد و  نود و  شش) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 253.77  0.1
 

455625  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/06/13 2/97/12214 رسیدگ
ي 
 مجدد

سردار -
جنگل- 
امین 
--اصغري
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 132,771,403(یکصد و  سی و  دو میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  یک 

هزار و  چهارصد و  سه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 194.27  1.5
 

455625  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب خانه با حق عبور از کوچه 
اشتراکی یکمتر و نیمی و داراي حقوق ارتفاقی با حق آبچک مجاور جنوبی در مورد ثبت 

.(مطابق سند) می باشد
الزم به توضیح است حد شرق در سند مالکیت به پالك منتهی گردیده در صورتی که در 

 .وضع موجود و مطابق خط پروژه به کوچه منتهی می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان خالف ساز با سازه بتنی و مصالح آجري بصورت 
خانه مسکونی 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 448.24 مترمربع 

.(هر طبقه 112.01 مترمربع) می باشد
تراکم بر اساس طرح تفضیلی قدیم (طرح تفضیلی زمان ساخت بنا) در همکف 50 درصد و در 

:طبقات 120 درصد بوده لذا مراتب به شرح زیر گزارش می گردد
که از این مقدار به مساحت 253.77 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 194.27 مترمربع 

.خارج از تراکم می باشد.(سال وقوع تخلف 1384)
.کسري پارکینگ ندارد

(الزم به ذکر است مساحت عرصه وضع موجود (149.28 مترمربع) از کروکی نقشه برداري 
اعیانات استخراج گردیده است)

از بابت احداث یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 430 مترمربع (255.17 مترمربع 
داخل تراکم و 174.83 مترمربع خارج از تراکم) داراي راي 4102 مورخه 1384/03/28 
کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بوده (که تا کنون اجراي راي نگردیده است). ضمنا پس 
از آن نیز داراي راي دیوان عدالت اداري با شماره دادنامه 9609970903004049 مورخه 
1396/11/21 مبنی اتخاذ تصمیم برابر مقررات پس از رفع نقض (مشروح در دادنامه مذکور) 

 .توسط همان کمیسیون می باشد
به استناد خط پروژه شماره 489، بر اساس ضوابط طرح تفضیلی قدیم (طرح تفضیلی زمان 
ساخت بنا) فاقد عقب نشینی و بر اساس طرح تفضیلی جدید به مساحت تقریبی 1.97 

.مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد
حالیه گزارش فوق در خصوص نامه شماره 260812 مورخه 1396/12/22 مدیر اداره حقوقی 

.شهرداري رشت تنظیم گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي مهدي نقش پور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 104/74 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1361) 
بمبلغ 10997700(ده میلیون و  نهصد و  نود و  هفت هزار و  هفتصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 104.74  1.5
 

70000  , 1361 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 2/97/12215 بدوي مطهري-قرب
انی-بن 
رزاقی

2-3-10251-58-1-0-0 67
4

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 3861 اصلی برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

از بابت اعیان داراي پروانه ساختمانی به شماره 10 مورخه 1361/09/17 به صورت احداث 
.ساختمان یک و نیم طبقه به مساحت کل زیربنا 150/00 مترمربع می باشد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی در وضع موجود به صورت زیرزمین و 
 .پیلوت و طبقه همکف و طبقه اول به مساحت کلی 254/74 مترمربع می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد: ( با قدمت سال 1361)

اضافه بنا به صورت احداث پیلوت و انباري در زیرزمین به مساحت 58/24 مترمربع. الزم  -1
به توضیح است ارتفاع زیرزمین موجود در پالك تقریبا برابر 1/55 متر و مساحت آن 40/12 

.مترمربع می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 27/36 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/14 مترمربع -3
الزم به توضیح است مابه التفاوت هاي اعالمی نسبت به پروانه با توجه به نقشه پروانه ضمیمه 
پرونده محاسبه گردیده و فرم کنترل نقشه اي در بایگانی موجود نبوده و با توجه به نقشه 
زمان صدور پروانه بخشی از مابه التفاوت هاي اعالمی نیز به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه 

.متراژ زیربناي پروانه می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2542-755 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 7/80 

.مترمربع (7/40 مترمربع از اعیان و 0/4 مترمربع از عرصه) می باشد
.متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

گزارش مزبور با توجه به نامه شماره 35918 مورخه 1397/02/31 کمیسیون ماده صد و برابر 
تصمیم شعبه 1 کمیسیون ماده صد درخصوص تدقیق مساحت عرصه و اعیان براساس 

.مستندات موجود تهیه گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  187200(یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.6  0.1
 

45000  , 1358 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 2/97/12216 بدوي خیابان 
تختی-انتها
ي کوچه 
همایون-کو
چه 

نوین-کوچه 
چراغعلی-د
اخل بن 
بست

2-1-10101-17-1-0-0 67
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  49,707,000(چهل و  نه میلیون و  

هفتصد و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.78  1.5
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق   برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 72/26 بصورت 
ششدانگ  یکقطعه زمین  ( سند مالکیت فاقد مساحت بوده ) که بر روي آن پروانه 

ساختمانی بشماره 21-54/1/19 مجوز احداث  ساختمان یک اشکوبه  بمساحت 100 متر مربع  
توسط شهرداري صادر گردیده است . برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس 
محمد صادق حاجی قاسم  داراي  پروانه اشتغال بشماره 00001-600-11 عضو سازمان نظام 
مهندسی  مساحت عرصه  بسطح 180/53 متر مربع مساحت اعیان مسکونی بسطح 104/01 
متر مربع سرویس جداساز بسطح 6/15 متر مربع کال بمساحت 110/16 متر مربع  ترسیم و 
اعالم گردیده است با توجه به بالمانع صادره و نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف به شرح 

: زیر است
وضعیت فعلی ملک درحال تعمیرات داخلی  شامل : کف سازي و کاشیکاري و تعویض  -1
پنجره هاي قدیمی و تعویض راه پله چونبی به نیم طبقه و اجراي آن با راه پله آهنی  مشمول 

. تعمیرات جزئی میباشد
کاهش بنا در همکف نسبت به پروانه بسطح 5/62 متر مربع ( مجوز ساخت برابر پروانه  -2
100 متر مربع بوده که مساحت اعیان با سرویس جداساز بسطح 94/38 متر مربع میباشد )
احداث اتاقک زیر شیروانی در نیم طبقه بسطح 41/60 متر مربع  ( سال محاسبه تخلف  -3

 1358)  با توجه به سالوقوع تخلف برابر ضوابط قدیم داخل تراکم
توسعه بنا در همکف بسطح 15/78 متر مربع  خارج از تراکم ( سال محاسبه تخلف 1397 -4

 )  با توجه به سال وقوع تخلف برابر ضوابط جدید خارج از تراکم

با توجه به خط پروژه شماره شماره 1746 فاقد عقب نشینی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با توجه موقعیت تجاري ملک و بازدید اعضاء 
کمیسیون از ملک مورد نظر ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر 
کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی نظریه شماره 97/141 مورخ 
1397/03/19 به مبلغ 25/283/300/000 ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی 

مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 361/19
 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 
کارشناس به بمبلغ 5056660000(پنج میلیارد و  پنجاه و  شش میلیون و  ششصد و  

شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 361.19  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/03 2/97/12220 بدوي بیستون-بن 
بست 
بقراطی

2-2-10053-168-1-0-0 67
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري 14 باب پارکینگ تجاري به مساحت 350 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,310,000,000(دو میلیارد و  سیصد و  ده میلیون ) ریال 

صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 350  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما پیرونامه شماره 299385-96/6/22 طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از 
تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري داراي سند 
مالکیت بشماره ثبتی 2151/1  بصورت ششدانگ  عرصه و اعیان   به مساحت 282/05 
مترمربع  داراي 3 جلد سند تک برگی ( هرکدام بصورت دو دانگی) بوده و همچنین با پالك 
ثبتی شماره  2958  داراي سند تک برگی ششدانگ در یکجلد بصورت یکجا    مجوز   تفاهم 
نامه به شماره 143255 مورخه 1395/07/14 مبنی بر استقرار سازه غیرثابت و موقت جهت 

برپایی نمایشگاه فرصت هاي شغلی دریافت نمود.و همچنین داراي نامه شماره 
952/131/4153 مورخه 1395/06/25 سازمان میراث فرهنگی مبنی بر رعایت حداکثر 

ارتفاع مجاز احداث سازه موقت با رعایت جانمایی مناسب از کف پیاده رو تا زیر دامنه (4/50 
 : متر و باالترین تراز سربندي 6/50 متر) با رعایت سایر ضوابط  میباشد . الزم بذکر است
تفاهم نامه صدالذکر در 6 ماده و سه نسخه تنظیم و منعقد گردید و در ماده 3 این تفاهم نامه 
 صراحتا اعالم گردیده  مدت  قرار داد از زمان انعقاد  و امضاء  تا پایان سال 95 بوده تاکنون 

. تمدید نگردید
با توجه به گزارشات مکرر ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه  مربوطه و عکس 
پیوست از شروع عملیات پی کنی  جهت استقرار سازه و با توجه به بسته بودن درب ورودي  
و پوشش محل ورودي تا ارتفاع تقریبی 6 متر امکان ورود به ملک امکان پذیر نبوده  وضعیت 
 ظاهري اقدام  به تعبیه ستون فلزي در حد غربی و جنوبی متصل به پی سازه اي توسط بولت 
نموده است و با توجه  اجراي عملیات ساختمانی که در مرحله سربندي میباشد  و عدم وجود 
نقشه هاي ممهور به مهر شهرداري درخصوص نحوه اجراي نوع سازه موقت  و عدم همکاري 
: مالک   با توجه به نحوه اجرا  که بنظر سازه موقت نمیباشد موارد تخلف  به شرح  زیر است

 احداث تجاري  بسطح تقریبی 361/19 متر مربع
 داراي 14 باب کسري پارکینگ

. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد .و خارج از عمق تجاري واقع است
به استناد خط پروژه شماره 1881 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 34/05 مترمربع 

.عرصه می باشد
با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي  
برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت 
نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام 

     .مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

67
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص منتفی بودن کسري 
پارکینگ باتوجه به تخریب بناي تجاري و بارانداز، منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 2/97/12221 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-جنب 
مسجد 
حبیب زاده

2-2-10164-88-1-0-0 67
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 71 مورخ 1396/03/24 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1220.58 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت سقف طبقه اول بوده و طی بازدید بعمل آمده 

.تا این مرحله خالفی مشاهده نگردید
.عقب نشینی مطابق پروانه صادره رعایت می گردد
//.تقاضاي اعالم شروع عملیات ساختمانی دارد

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 250  0
 

110000  , 1370
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 2/97/12227 بدوي مطهري- -
آموزش و 
--پرورش

2-3-10228-5-1-0-0 67
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -160384-98/9/6 کمیسیون محترم  شعبه ( 4) در خصوص 
 تخلف صورت گرفته بهمراه ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  و مسئول ناحیه 3 
منطقه 2 در محل حاضر و با توجه به عدم همکاري پرسنل مجتمع آموزشی در خصوص 

بازدید از داخل ملک و ارائه مدارك و عدم ورود به داخل ملک مساحت و متراژ اعالم شده در 
جدول کابرهیا بصورت تقریبی  و در خصوص  مغازه ها به استناد گزارش کارشناس رسمی 
دادگستري بوده که پس از ارائه مدارك و کروکی نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود 
وضعیت موجود مکان صدرالذکر  بصورت 3 طبقه روي  4 باب مغازه شامل همکف بسطح 
تقریبی  300 متر مربع از این مقدار بسطح تقریبی  228 متر مربع بصورت 4 باب مغازه ( 
مساحت اعالم شده مغازه ها به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري ) و مابقی 
بصورت تجاري بعنوان مجتمع آموزشی و رفاهی  شهید مطهري طبقه اول بسطح تقریبی 
334/50 متر مربع از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع بصورت پیش آمدگی به سمت 
خیابان مطهري طبقه دوم بسطح تقریبی 334/50 متر مربع از این مقدار بسطح 34/50 متر 
مربع بصورت پیش آمدگی به سمت خیابان مطهري طبقه سوم بسطح تقریبی 334/50 متر 
مربع از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع بصورت پیش آمدگی به سمت خیابان مطهري 
: مساحت کل اعیان بسطح 1303/50متر مربع میباشد موارد تخلف با توجه به شرح زیر است

: تبدیل پیلوت به 4 باب مغازه  به شرح زیر -1
باب اول بسطح   103متر مربع با فعالیت شغلی فروش لباس مجلسی داراي تابلوي تبلیغاتی 
به ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري شانا ( سال محاسبه تخلف به استناد 

گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال  1388)
باب دوم بسطح 27 متر مربع  و نیم طبقه بالکن  بسطح 25 متر مربع با فعالیت شغلی مانتو 
فروشی  داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري 
تهنیا ( سال محاسبه تخلف به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال 

(1390
باب سوم بسطح   60 متر مربع در دو دهنه با فعالیت شغلی فروش کیف و کفش داراي تابلوي 
تبلغاتی به ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري آدینه سبز ( سال محاسبه 

تخلف به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال 1396)
باب چهارم بسطح   38  متر مربع با فعالیت شغلی مانتو فروشی  داراي تابلوي تبلیغاتی به 
ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري زیکزاك ( سال محاسبه تخلف به 

استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال 1396)
به جهت تبدیل داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري  سال محاسبه براي دوباب کسري -3 

پارکینگ مربوط به سال 1388 و دوباب دیگر کسري پارکینگ مربوط به سال 1396
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. میباشد 
پیلوت بسطح تقریبی 72 متر مربع بصورت اتاق پذیرش مجتمع آموزشی و رفاهی  با نام   -4 
تجاري  مجتمع آموزشی و رفاهی  شهید مطهري داراي تابلوي تبلیغاتی  به ابعاد ( ارتفاع 2 

 متر در طول 3 متر )
طبقه اول بسطح تقریبی 334/50 متر مربع ( از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع   -5

 بصورت پیش آمدگی  بسمت خیابان مطهري ) مجتمع آموزشی و رفاهی
طبقه دوم بسطح تقریبی 334/50 متر مربع ( از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع   -6

 بصورت پیش آمدگی  بسمت خیابان مطهري ) مجتمع آموزشی و رفاهی
طبقه سوم بسطح تقریبی 334/50 متر مربع ( از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع -7

 بصورت پیش آمدگی  بسمت خیابان مطهري ) مجتمع آموزشی و رفاهی
 داراي 21 باب کسري پارکینگ تجاري -8

. سال محاسبه تخلف بر اساس براي آیتم 4و5و6و7و8 مربوط به سال 1377 میباشد
مطابق نامه معاونت شهرسازي بشماره  33/11924 - 1385/10/07 در زمان نوسازي رعایت  

.ضوابط طرح تفضیلی جاري به خیایان مطهري فاقد عقب نشینی میباشد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري  پرسنل مجتمع آموزشی گزارش  بصورت تقریبی و 
خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي 
دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري 
ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم 

     .میگرد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سرویس بهداشتی 
در فضاي مشاعی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1560000(یک میلیون و  پانصد و  

شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.6  0.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 2/97/12228 بدوي بلوار آزادي 
، تابان 
شمالی

2-3-10037-63-1-3-0 67
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه سوم به انضمام انباري و پارکینگ، که داراي پروانه و پایانکار صادره مندرج در سیستم 
بوده و رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
داراي خالف بصورت احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی با مصالح آجري و به 

.مساحت تقریبی 2.6 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1387)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

67
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رعایت عقب 
نشینی

100  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/06 2/97/12229 فرم 
قرار

تختی-بن 
بست 
تحویلداري

2-1-10008-167-1-0-0 680
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توضیحات بازدید احتراما پالك فوق به صورت یکباب خانه به شماره 2783/2و3و4 قطعه دوم تفکیکی به 
صورت 1طبقه بر روي مغازه بوده که مطابق صورتمجلس تفکیکی شماره 5846 مورخ 
.1364/03/21 در 4 قطعه  شامل 3 باب مغازه و 1واحد مسکونی تفکیک گردیده است

مغازه هاي قطعات اول و دوم تفکیکی(قبل از تفکیک) داراي بالکن سراسري به مساحت هاي 
به ترتیب 11.03 و 14 مترمربع و مغازه قطعه سوم تفکیکی فاقد بالکن بوده از بابت اعیان 
مسکونی بانضمام 3باب مغازه داراي بالمانع شماره 1653 مورخ 1363/02/03 بوده و همچنین 
از بابت تعمیرات کلی شامل فضاي داخلی  و اجراي دکوراسیون و کاشیکاري  و افزایش 
ارتفاع  سربندي حداکثر از کف پیاده رو  تا زیر دامنه  8/5 متر  با رعایت مفاد نامه  شماره 
962/131/3397-96/5/21 اداره کل میراث  فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري مجوز 
تعمیرات بشماره 298047-96/5/8 دریافت نموده حالیه مالک بر خالف مجوز و عدم توجه 
به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري و عدم رعایت مفاد  نامه میراث فرهنگی  برابر 
گزارش  مهندس ناظر  خانم مهندس مینو نیک قلب پور مبنی بر اینکه در حین  تعمیرات  با 
توجه به قدمت باالي مکان صدرالذکر  متوجه عدم  استحکام  سازه گشتیم و  به جهت مقاوم 
سازي سازه  کل ملک تخریب گردیده و مجددامبادرت به احداث کل بنا  با سازه فلزي به 
صورت دو طبقه بر روي همکف کال در یک واحد تجاري به مساحت 198.11 مترمربع(با استناد 

:به کروکی نقشه برداري ارایه شده) به شرح ذیل نموده است

 احداث بناي تجاري در طبقه همکف بسطح  57.29 متر مربع -1
احداث بناي تجاري در طبقه اول بسطح  70.14 متر مربع (توضیحاً  از کل مساحت طبقه  -2

اول به مقدار 13.39 متر مربع بصورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد.)
احداث بناي تجاري در طبقه دوم بسطح  70.68 متر مربع (توضیحاً  از کل مساحت طبقه  -3

دوم به مقدار 13.39 متر مربع بصورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد.)
.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -4

.ارتفاع ساختمان اجرا شده تا زیر دامنه مطابق نامه میراث 8.50 متر می باشد
.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11602 مورخ 
.1397/02/26 مبنی بر تخریب بوده و راي مذکور تا کنون اجرا نشده است
//.جهت اظهارنظر درخصوص عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

****************************************
با استناد به خط پروژه شماره 1484 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 4 مترمربع از 

//.اعیان در هر طبقه می باشد

680

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



****************************************
حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه به شماره 103948-1397 مورخ 1397/05/30 در 
خصوص نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 102182 مورخ 1397/05/29 استعالم 
نموده که در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده : کارشناس دادگستري مساحت پروانه تعمیرات 
را بعنوان متراژ مجاز در نظر گرفته و مابه التفاوت مساحت اعالم نموده که با توجه به تخریب 
کل ساختمان و احداث مجدد فنداسیون و کل سازه با مصالح فلزي کل مساحت ساختمان از 
نظر شهرداري بعنوان تخلف محسوب می گردد و نظریه کارشناس دادگستري در اینخصوص 
مورد قبول نمی باشد.همچنین مطابق نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارایه شده توسط 
متقاضی (به پیوست)طبقه اول و دوم بعنوان مغازه بوده که در گزارش کارشناس دادگستري 
بعنوان انبار کاال لحاظ شده که  در صورتی که متقاضی درخواست استفاده بعنوان انبار کاال را 
//.دارد بایستی نقشه هاي ارایه شده ممهور به مهر نقشه بردار و مهندس ناظر را اصالح نماید

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به گزارش شهرداري به شماره 107659 مورخ 
1397/06/06، از شهرداري خواسته شود صراحتا اعالم نماید که این ملک داراي تخلف 

می باشد یا خیر؟ نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نمایند .

سایر 90.84  0
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 2/97/12231 فرم 
قرار

خ اعلم -
الهدي-روبر
وي پاساژ 
فاتحی-فرو
شگاه 
مدآوران

2-2-20116-324-1-0-0 681
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توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره   2/33/212385-96/9/14 شهرداري منطقه  2و عطف بنامه ش ر- 
97/2/30 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق و برابر مدارك 
ارائه شده داراي سند مالکیت  بشماره ثبتی 1160و1159و1153  بصورت ششدانگ یکبابخانه 
و یکبابمغازه که فعال به صورت گاراژ و گانطور به شمارهاي ثبتی  1153، 1159 و 1160 برابر 
سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) با حق آبچک به خانه مجاورین جنوبا که فاضالب 
به طاق عمومی و با حق سرتیر روي دیوار قسمت غربی می باشد. حقوق ارتفاقی و صاحبان 
آن برابر صفحه دوازدهم سند مالکیت هریک از مغازه هاي مجاورین غربی یک دریچه در 
مورد ثبت باز است آبچک مغازه هاي مزبور از مورد ثبت مورد گواهی شده است.  (سند 

. مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) میباشد
به استناد مدارك بالمانع ارائه شده از سوي مالک کل پالك  از بابت یکباب خانه و یکباب 
مغازه  بصورت گاراژ و گانطور بدون اعالم مساحت عرصه و اعیان (بدلیل اینکه سند مالکیت 
قدیمی و فاقد مساحت و طول اربعه بوده )   بالمانع بشماره 28267-64/11/9 براي دفترخانه 
شماره 8 رشت و 16/39304-68/11/8 براي دفتر خانه شماره 46 رشت و آخرین بالمانع 
. بشماره 2/33/8816-74/6/16 براي دفترخانه شماره 7 رشت دریافت نموده است

برابر نامه سازمان مسکن و شهرسازي استان گیالن ( ستاد بازسازي مناطق سانحه دیده ) 
مکان صدرالذکر در سال 1383 بر اثر بارش برف سنگین دچار آسیب گردید توسط 

کارشناس بنیاد مسکن  آقاي  فرزین رضایی درتاریخ 83/12/4 مساحت عرصه را500 متر 
مربع و مساحت اعیان را 125 متر مربع وخسارت وارده بر روي مغازه را سقف شیروانی و 
سقف کاذب  اعالم نمود .و همچنین برابر استشهادیه محلی بشماره 97/3/16-974576 
توسط کسب و بازاریان با مهر و امضاء مبنی بر اینکه  از بابت مغازه صدرالذکر  از دهه 60  
بصورت یکباب مغازه دو دهنه ( دو کرکره مجزا)مورد بهره برداري بوده که مورد تایید  هیئت 

.امناء پیاده راه فرهنگی  علم الهدي رشت گردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط  نقشه بردار آقاي مهندس حسین یگانه 
داراي پروانه اشتغال بشماره 00029-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن  
مساحت عرصه 503/86 متر مربع  مساحت اعیانات شامل : مغازه بسطح 82/49 متر مربع و 
انبار بسطح 15/42 متر مربع مساحت  سرویس بهداشتی  بسطح 2/34 متر مربع  و اعیان 
ورودي سرپوشیده  گاراژ بسطح 45/98 متر مربع  اعالم شده است با توجه به نقشه برداري 

: ارائه شده و بازدید از داخل ملک  گزارش به شرح زیر است
مغازه مورد نظر بسطح 82/49 متر مربع  بصورت دو دهنه فاقد بالکن با فعالیت شغلی    -1
فروش پوشاك  داراي تابلوي تبلیغاتی با نام تجاري رشت 11 به سمت خیابان اعلم الهدي  
داراي بالمانع صدرالذکر میباشد حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري در داخل مغازه با حفظ 
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دیوار باربر( حمال) مبادرت به نصب 4 عدد قوطی به جهت استحکام سربندي و تعویض 
تعدادي از چوب زیرکار سربندي  به جهت ترمیم سربندي و قسمتی از حلب سربندي کف 
سازي و کاشیکاري  و سیمانکاري دور دیوار بدون  افزایش ارتفاع  اقدام نموده  مشمول 
تعمیرات کلی میگردد. ( سال محاسبه 1383) و همچنین مجددا در سال 96 مبادرت به 
تعمیرات جزئی شامل نصب  دو درب کنترلی دیوار پوش و شیشه سیکوریت  و نصب سقف 

کاذب اقدام شده است.( الزم بذکر است : دردیوار حد غرب مغازه درب آهنی قدیمی بطول 2
 متردر ارتفاع 1/80 متر به سمت گاراژ نصب میباشد.) مغازه فوق  در سمت خیابان اعلم 
الهدي و در محدوده میراث فرهنگی واقع میباشد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

اعیان ورودي گاراژبصورت سرپوشیده  بسطح 45/98 متر مربع  بصورت درب کرکره اي  -2
بوده وضعیت موجود  با حفظ اثارقدیمی  هیچگونه تغییرات و تعمیراتی صورت نگرفته با 

.همان حالت قدیمی فاقد فعالیت شغلی  مشمول بالمانع صدرالذکر میگردد
در داخل محوطه چسبیده به مغازه   مبادرت به احداث بنا  بصورت انباري تجاري بسطح  -3
15/42 متر مربع با سازه قوطی و تیرآهن اقدام شده بود که در تاریخ 97/5/7 طی بازدید 
. مجدد توسط مالک کال تخریب گردید  عکس از محل تخریب منضمه میباشد

در  داخل محوطه چسبیده به مغازه مبادرت به احداث بنا بصورت سرویس بهداشتی   -4
بسطح 2/34 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی اقدام شده که در تاریخ 97/5/7 طی بازدید 

 مجدد توسط مالک کال تخریب گردید  عکس از محل تخریب منضمه میباشد
------------------------------------------------------------
با توجه به نامه شماره ش ر -127015-97/7/2 کمیسیون محترم و بازدید مجدد از مکان 

: فوق موارد تخلف به شرح زیر است
مغازه مورد نظر بسطح 82/49 متر مربع  بصورت دو دهنه فاقد بالکن با فعالیت شغلی   -1
فروش پوشاك  داراي تابلوي تبلیغاتی با نام تجاري رشت 11 به سمت خیابان اعلم الهدي  
داراي بالمانع صدرالذکر میباشد حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري در داخل مغازه با حفظ 
دیوار باربر( حمال) مبادرت به نصب 4 عدد قوطی به جهت استحکام سربندي و تعویض 
تعدادي از چوب زیرکار سربندي  به جهت ترمیم سربندي و قسمتی از حلب سربندي کف 
سازي و کاشیکاري  و سیمانکاري دور دیوار بدون  افزایش ارتفاع  اقدام نموده  مشمول 
تعمیرات کلی میگردد. ( سال محاسبه 1383) و همچنین مجددا در سال 96 مبادرت به 
تعمیرات جزئی شامل نصب  دو درب کنترلی دیوار پوش و شیشه سیکوریت  و نصب سقف 

کاذب اقدام شده است.( الزم بذکر است : دردیوار حد غرب مغازه درب آهنی قدیمی بطول 2
 متردر ارتفاع 1/80 متر به سمت گاراژ نصب میباشد.) مغازه فوق  در سمت خیابان اعلم 
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الهدي و در محدوده میراث فرهنگی واقع میباشد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست.فاقد عقب 

.نشینی میباشد
بر روي پالك فوق با سازه موقت ( بدون پی کنی و تیر ریزي)با مصالح  داربست و حلب و -2
کیسه ازجنس پالستیک  بسطح تقریبی 25 متر مربع موجود  بوده که قابل جمع آوري 
میباشد مالک در اینخصوص متعهد گردیده که پس از اتمام قرارداد مستاجر جمع آوري 
.خواهد نمود.( در اتوماسیون شهرداري بشماره 147791-97/8/1 ) ثبت گردیده است

*************************
طی بازدید مجدد در تاریخ 1397/8/6 سازه موقت ( بدون پی کنی و تیر ریزي)با مصالح  
. داربست و حلب و کیسه ازجنس پالستیک  بسطح تقریبی 25 متر مربع  تخریب گردید

 
 

 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي و با 

تقلیل متراژ تخلف از 110.49 متر مربع که بصورت غیابی صادر گردیده بود به متراژ 18 
مترمربع بصورت بارانداز، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,980,000(یک میلیون و  

نهصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18  0.5
 

220000  , 1378 احداث بارانداز در حیاط 1397/06/10 2/97/12235 تجدید 
نظر

-
ساغریسازا
ن-مطهري-
بیانی

2-3-10208-26-1-0-0 68
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره  2/33/262148-96/4/8شهرداري  و عطف بنامه شماره ش 
ر-242627-96/11/30کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب 
خانه مسکونی قدیمی  برابر مدارك ارائه شده  داراي سند دفترچه اي  بشماره ثبتی 

2187/19  بصورت ششدانگ یکباب خانه (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) میباشد 
که از بابت مکان فوق برابر برگ معامالت یکبرگی  سند قطعی غیر منقول  بشماره 

95615-70/3/19 از دفترخانه شماره یک رشت  داراي بالمانع بشماره 3486
. و4056-70/3/19 میباشد

وضعیت موجود بر روي مکان فوق  تعمیرات  جزئی بدون مجوز شامل تعویض کل حلب 
سربندي  مرمت بارانداز اقدام نموده است . الزم بذکر است بر روي پالك فوق باراندازي 
موجود بوده که از بابت آن مدارکی ارائه نشده است  مساحت اعالم شده در جدول کابریها 
تقریبی بوده ( بدلیل عدم تمکن مالی از سوي مالک نقشه برداري ارائه نگردید )موارد تخلف 

: به شرح زیر است
احداث بارانداز بسطح 18 متر مربع  با سازه فلزي ( پروفیل) و ایرانیت سایه روشن ( سال  -1

محاسبه تخلف 78 )

برابر خط پروژه شماره 726 بر اساس کوچه 10 متري اصالحی  بسطح 8/54 متر مربع داراي 
.عقب نشینی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلف صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون شهرداریها 
اضافه بناي تجاري به مساحت 1/65 متر مربع مشارالیه را با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی سال وقوع تخلف (1370) جریمه بمبلغ 363000(سیصد و  شصت و  سه هزار 
) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 1.65  2
 

110000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/10 2/97/12236 بدوي نقره 
دشت-کوي 
 حبیب زاده

2-2-10163-28-1-6-0 68
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري به میزان 9/14 متر مربع راي به جریمه با ضریب دو 
برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1380) بمبلغ 5,552,550(پنج میلیون و  

پانصد و  پنجاه و  دو هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 9.14  2
 

303750  , 1380 بالکن بدون پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو  گزارش شماره 2/33/303951-97/1/14 و عطف بنامه شماره ش 
ر-78675-97/4/28 طی بازدید  بعمل آمده از پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري 
بصورت یکباب مغازه بسطح 17/40 متر مربع فاقد بالکن  مربو ط به قطعه 6 تفکیک  داراي 
مجوز تفکیک  بشماره 12228-70/10/10 از شهرداري میباشد . وضعیت موجود  مغازه داراي 
بالکن  بوده سوابقی رویت نشده و همچنین مالک بدون مجوز از شهرداري مبادرت به 

تعمیرات داخلی شامل کف سازي و کاشی کاري و شیشه سکوریت اقدام نموده است  با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس مقداد 
رستگار قصاب محله  داراي پروانه اشتغال بشماره 00062-610-11 عضو سازمان نظام 

مهندسی مساحت مغازه را بسطح 19/05 متر مربع و مساحت بالکن را 9/14 متر مربع ترسیم 
: و اعالم نمود با توجه به کروکی نقشه برداري و بالمانع مغایرت به شرح زیر است

مساحت مغازه از 17/40 متر مربع به 19/05 متر مربع افزایش یافته داراي مابه التفاوت  -1
بسطح 1/65 متر مربع بدلیل خطاءدر مساحت یابی ( سال محاسبه بر اساس مجوز تفکیک 

( 1370
احداث بالکن  بسطح 9/14 متر مربع با توجه به عدم  رویت سوابق درپرونده فنی   -2
شهرداري و عدم ارائه سوابق از سوي مالک و سرقفلدار که در سال 1379 در سند اجاره 
اشاره اي به بالکن نگردیده است  ( سال محاسبه تخلف 1380 ) میباشد که داخل عمق 

. تجاري می باشد

.با توجه یه خط پروژه شماره 600 مغازه فوق فاقد عقب نشینی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظربه بالمانع صادره بشماره 3.33.13389 مورخ 1387.04.01 و حسب گزارش 
مورخ1397.07.15 شهرداري منطقه مبنی بر اینکه تخلف جدیدي حادث نگردیده ، 
موضوع اعالمی از شمول تبصره هاي ماده صد خارج بوده قبلیت طرح و بررسی در 

کمیسیون را ندارد و به رد آن اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 5.13  0
 

3100000  , 1393 1397/08/01 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12237 فرم 
قرار

ساغریسازا
ن -پشت 
مسجد 
 گلدسته
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توضیحات بازدید  .احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه میباشد
الزم بذکراست مغازه براثر سوانح آتش سوزي سقف آن ریزش کرده بوده که توسط مالک 
بدون دریافت مجوز تعمیرات کلی از شهرداري اقدام به تعمیرات از جمله تعویض سربندي و 

سقف مغازه و تعمیرات داخلی مغازه نموده است..(سال وقوع تعمیرات 93)
 

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
مغازه به مساحت 11/21مترمربع و داراي بالکن بسطح 4/ 50مترمربع  که از بابت مغازه داراي  
بالمانع از شهرداري به شماره 3/33/13389 مورخ 1387/04/01 بوده و از بابت بالکن هیچ 
گونه بالمانعی از طرف مقاضی ارائه داده نشده است (سال ساخت بالکن 1395)
  .مغازه در حال حاضر به فعالیت شغلی انبار لوازم پرنده فروشی و فاقد تابلو میباشد

در بازدید بعمل آمده در تاریخ 1397/06/03 بالکن مورد نظر که چوبی بوده تخریب شده و 
 .بعد از تخریب بالکن خالف جدیدي در مغازه فوق اشاره نشد

به استناد خط پروژه شماره 566 به مساحت تقریبی 5/13 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري 
قرار دارد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ660,441,600(ششصد و  شصت 

میلیون و  چهارصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 98.28  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 2/97/12244 بدوي خیابان 
سعدي-روب
روي بازار 
روز-خط 
ماشین-کو
چه ملک 
پور
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 2/96/172 مورخه 1396/12/14 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.266.49 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف چهارم بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا بر 
:خالف مدلول پروانه صادره به مساحت 211.07 مترمربع و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 32.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد (طبقه سوم) به مساحت 112.79 مترمربع.(سال وقوع  -4
.تخلف 1397)

.عدم اجراي زیر شیروانی تا این مرحله به مساحت 26.4 مترمربع -5
.تبدیل تعداد واحد مسکونی از 2 احد به 3 واحد.(سال وقوع تخلف 1397) -6

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -7
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد
.حالیه متقاضی درخواست دریافت گواهی عدم خالف دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اکبر بهاري حشکوایی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 45.95 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 231588000(دویست و  سی و  یک میلیون و  

پانصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 45.95  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/06/24 2/97/12246 بدوي دانشسرا--
پنجم آزادي

2-3-10157-11-1-0-0 68
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 
از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی صادر و 

اعالم می گردد.

سایر 79.77  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 113 مورخه 1396/06/16 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 774.47 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7.88 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 3.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.38 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.38 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.38 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 19.77 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 31.47 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7
.مساحت 6.6 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.08 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم تنها مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 79.77 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -9
.مسکونی از 5 واحد به 6 واحد.(سال وقوع تخلف 1396)

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می گردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.است نما اجرا گردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.99 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
.موجود 58.43 درصد می باشد

*********
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید و راه پله به بام ، منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 87,494,400(هشتاد و  هفت میلیون و  
چهارصد و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 13.02  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 2/97/12247 تجدید 
نظر

امام-گونی -
بافی - نبش 

خ تابان-1

2-3-10025-11-1-0-0 68
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد تجاري ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن 

تخلف، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 110.95  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی تمدید شده به  شماره 192 مورخ 1392/12/28 
بصورت 4/5 طبقه بر روي زیرزمین در 4 واحد مسکونی و یک واحد تجاري و بمساحت 
.1163.89 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:23.11 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 190.27 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 3.92 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.92 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.92 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.92 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.92 مترمربع -6
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.51 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 90.95 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی در همکف و طبقات به مساحت  -9

210.50 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -10

همکف و طبقات به مساحت 18.03 مترمربع
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه ساختمانی کمتر است مشمول  -11

.تبصره 7 نمی گردد
.داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب مسکونی می باشد -12

.تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است -13
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.68 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 طی بند 15 صورتجلسه مورخ 1392/03/19 بدین شرح می 
باشد: با تغییر کاربري به نوارتجاري مخالفت گردید.با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر 
روي صرفاً یک باب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع با ارتفاع 3.40 متر (با استفاده 
غیرکارگاهی و غیرصنعتی)و پیلوت و احداث زیرزمین (در زیر سطح پوشش همکف)با در نظر 
گرفتن جک باالبر خودرو و در 4 واحد مسکونی و با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و 
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رعایت 3 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع غربی پالك و با تامین پارکینگ مناسب و 
رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید.(ضمناً احداث کنسول در سمت معابر 

ممنوع می باشد.)

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 10.09مترمربع  ،2باب کسري پارکینگ تجاري ،تبدیل 
پیلوت به تجاري به مساحت 49.27 مترمربع،عدم رعایت جانمایی به مساحت 210.50 
مترمربع و کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت 21.30 مترمربع داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد طی به شماره 2/96/10880  مورخ 1396/05/14 بوده و حالیه 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.94 مترمربع (همزمانساز-سال 1395) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -5
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.32 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 41.68  -7
مترمربع(سال تخلف 1396)

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -8
همکف و طبقات به مساحت 3.27 مترمربع(نسبت به راي)

داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -9
تخلف 1396)

//تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1396) -10
*********************************

در خصوص مابه التفاوت فوق نیز داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/97/12171 
مورخ 1397/05/23 و تجدیدنظر به شماره 2/97/12247 مورخ 1397/06/20 بوده که طی آن 
از بابت اضافه بنا به مساحت 13.02 مترمربع به جریمه و ازبابت بقیه موارد تخلف به تخریب و 

.اعاده به وضع سابق محکوم شده که راي مذکور تا کنون اجرا نشده است
متعاقبا دیوان عدالت اداري طی دادنامه شماره 9709970900704660 مورخ 1397/12/11 راي 

.کمیسیون ماده 100 را نقض نموده است
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/13429 مورخ 1398/04/30 اعالم نموده: 
پرونده عینا جهت بررسی در خصوص میزان وضعیت ترافیک در ساعات پرتردد بهمراه 
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تصاویر و مستندات ترافیکی به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی به همراه 
اعالم کاربري،میزان دقیق عقب نشینی و معابر موجود تهیه و نتیجه به این کمیسیون 

//".منعکس گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

30402400(سی میلیون و  چهارصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.27  2
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 2/97/12248 تجدید 
نظر

--منظریه- 2-3-10066-2-1-0-0 68
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ یک قطعه زمین بیاض به شماره 12/1065 برابر سند مالکیت فاقد 
مساحت بوده که در وضع موجود ساختمانی است دوطبقه بر روي پیلوت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1 مورخ 1359/01/06 بوده و از بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به 
مساحت هاي 28.49 مترمربع و 33.88 مترمربع  داراي رأي بدوي ماده صد طبق 

صورت جلسه مورخ 1368/05/24 و تجدیدنظر (فاقد شماره) است همچنین از بابت توسعه 
بناي تجاري به مساحت 14.5 مترمربع و احداث سرویس بهداشتی به مساحت 4.5 مترمربع و 
موتورخانه به مساحت 6.5 مترمربع داراي رأي کمیسیون ماده صد به شماره 2/92/1374 
مورخ 1392/05/26 و تجدیدنظر به شماره 2/92/2568 مورخ 1392/07/22 است داراي 
مابه التفاوت خالف ساختمانی به علت خطا در مساحت یابی به مساحت کلی 33.08 مترمربع 

:به شرح زیر است
اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 3.11 مترمربع (سال تخلف 1368)-1

اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 7.26 مترمربع (سال تخلف 1368)-2
اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به مساحت 22.71 مترمربع (از این مقدار به مساحت -3

.11.85 مترمربع به صورت پیش آمدگی غیرمجاز به سمت شارع است) سال تخلف 1368
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 11 مترمربع افزایش (9.5 مترمربع با سال تخلف 4-1368

 و 1.5 مترمربع سال تخلف 1391)
.رعایت پارکینگ می گردد

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق پرداختی در پرونده شماره 148286 بوده و پس از آن 
. مالک اقدام به تعمیرات جزئی و نازك کاري واحد هاي مسکونی بدون اخذ مجوز نموده است
مغازه شماره 1 داراي فعالیت شغلی کفش فروشی با تابلو به ارتفاع 1.25 متر و عرض 2.30 متر 
و مغازه شماره 2 داراي فعالیت شغلی پوشاك با تابلو به ارتفاع 1.15 متر و عرض 4.36 متر و 

. مغازه شماره 3 داراي فعالیت شغلی پوشاك با تابلو استاندارد است
به استناد خط پروژه شماره 1311 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 18.76 مترمربع از 

.عرصه از کوچه 8 متري حد جنوبی است

.متقاضی درخواست پروانه و پایان کار همزمان دارد
--------------------------------------------

از بابت عقب نشینی به مساحت مذکور داراي سند اقرار نامه غیر مالی به شماره 259604 
. مورخه 1396/12/21 ثبت اتوماسیون اداري است

-------------------------------------------
طی بازدید مجدد به عمل آمده متقاضی اقدام به احداث راه پله در حیاط جهت اتصال به 
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طبقه اول به مساحت 1.39 متر مربع  و احداث باالبر به مساحت 1.44 متر مربع در همکف و 
. طبقه اول نموده است . سال وقوع 1397 است

----------------------------------------------
داراي تصمیم کمیسیون به شماره 2/97/11849 مورخه 1397/03/29 مبنی بر ( حسب 

بررسی محتویات پرونده با توجه به دفاعیات مالک ، مقرر گردید رضایت نامه مالکین از مالک 
صورت گیرد و همچنین به لحاظ فنی بودن موضوع شهرداري با بازدید و بررسی از ملک 
گزارش تکمیلی و جدید ارائه و نتیجه را جهت اخد تصمیم به کمیسیون اعالم نماید . )
توضیح :  شش دانگ ملک مذکور در مالکیت خانم مخصوص شهریزاد تعرفه گردیده است . 

. مراتب جهت استحضار و هرگونه بهره برداري به حضور ایفاد میگردد

.حالیه مالک تقاضاي دریافت پروانه و پایانکار همزمان دارد
نرده راه پله نصب شده و لیکن در چند نقطه داراي اشکال بوده و نیاز به اصالح دارد،داراي 
پله به سمت شارع عام بوده که میبایست جمع آوري گردد . صندوق پست نصب نگردید و 

.لیکن بقیه آیتمهاي مربوط به پایانکار رعایت می گردد
با توجه به کروکی نقشه برداري ثبت نظام ارائه شده توسط متقاضی همچنین آراي کمیسیون 
ماده صد ( رأي کمیسیون ماده صد به شماره 2/92/1374 مورخ 1392/05/26 و تجدیدنظر به 
شماره 2/92/2568 مورخ 1392/07/22 و بدوي به شماره 2/97/12013 مورخه 1397/04/30 
.و تجدید نظر به شماره 2/97/12248 مورخه 1397/06/31 ) خالف جدیدي مشاهده نگردید

.رعایت پارکینگ می گردد
---------------------------

طی بازدید مجدد به عمل آمده نرده راه پله اصالح گردید و پله به سمت شارع حذف و 
. صندوق پست نصب گردید

-----------------------------
از بابت باالبر  داراي سند تعهد نامه غیر مالی به شماره 169362 مورخه 1397/09/05 ثبت 

. اتوماسیون اداري است
تجدید نظرخواهی مالک نسبت به دادنامه بدوي وارد و موجه نمی باشد زیرا راي 

صادره صحیحا و خالی از منقصت قانونی اصدار یافته و خدشه اي بر مبانی و ارکان آن 
متصور نمی باشد و باتوجه به محتویات پرونده، تخلف نامبرده در تبدیل مسکونی به 
واحد تجاري بدون اخذ مجوز از شهرداري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست لذا با 

رد اعتراض، دادنامه بدوي مبنی بر اعاده به وضع سابق (بند 24 ماده 55 قانون 
شهرداري) را عینا تایید می نماید. 

تعطیل محل 
تخلف

252.9  0
 

329063  , 1386 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/06/20 2/97/12250 تجدید 
نظر

-
ضیابري--ن
عمت جو

2-2-10071-7-1-0-0 68
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/442/111308-96/9/4 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی ناحیه 2 طی بازدید بعمل آمده بهمراه متقاضی از پالك فوق وضعیت موجود  
بصورت یکباب کارگاه  با فعالیت شغلی قنادي ( تولید زولبیا و بامیا ) میباشد که برابر مدارك 
ارائه شده   داراي سند اجاره بشماره 14648-74/4/12  بصورت ششدانگ  یکقطعه  زمین ( 
عرصه و اعیان یکباب خانه ) فاقد مساحت و طول اربعه  از پالك 1248/151مجزي شده از 

پالك 1248  از دفترخانه شماره 146 رشت و همچنین   داراي بالمانع بشماره 
2/22/6809-74/4/12 میباشد سوابق موجود در پرونده  نوسازي  شهرداري بر اساس 

آخرین برگ ممیزي   عرصه بسطح 191/4متر مربع و اعیان بسطح 131متر مربع  درج گردیده 
است حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس  محمد ابو 
مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال بشماره 00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  
مساحت عرصه بسطح 166/95 متر مربع و مساحت اعیان بسطح 166/95 متر مربع  ترسیم و 
اعالم  گردیده است (بنا به اظهار متقاضی  کاهش در عرصه به استناد سوابق شهرداري و 
کروکی نقشه برداري در زمان تعمیرات قسمتی از عرصه را عقب نشینی نموده است)موارد 

: تخلف به شرح زیر است
تعمیرات کلی شامل تعویض سربندي . تخریب قسمتی از پارتیشن داخلی .کف سازي -1

..کاشیکاري
مسقف نمودن کل محوطه با مصالح حلب و فلز و ادغام به سازه قدیمی بصورت زیربنا   -2
. بسطح 35/95 متر مربع ( کال خارج از تراکم)سال محاسبه تخلف 1386 میباشد

-------------------------
: در خصوص استفاده ملک بصورت تجاري موارد تخلف به شرح زیر است

 تبدیل کل ملک به تجاري بصورت کارگاه قنادي بمساحت 166/95 متر مربع -1
 به جهت تبدیل داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري -2

. سال محاسبه تخلف 1386 میباشد
با توجه به خط پروژه شماره 2516  داراي عقب نشینی بسطح 58/95 متر مربع  کالاز اعیان  

.در تعریض کوچه هاي 8متري  ( حد جنوب و غرب ) قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم مه رخ ناصح محرز میباشد با توجه به 
میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 173/93 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,753,214,400(یک 

میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  دویست و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال 
صادر و اعالم میگردد . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور مهندس ناظر به 

شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل 
در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 173.93  3
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12251 بدوي خیابان 
حافظ-اول 
سید 
ابوالقاسم

2-2-20110-23-1-0-0 690

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 108/68 مترمربع با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 
182582400(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 108.68  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه بنایی گزارش نشده است لذا 
قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف 76.32  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 109 مورخ 1394/11/25 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت 502/52 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
.ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 164/65 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 17/05 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27/50 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27/50 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27/50 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 21/95 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 43/15 مترمربع. الزم به توضیح است اضافه بناي  -6
مذکور به دلیل عدم رعایت شیب سربندي و نتیجتا دو شیب شدن سربندي و افزایش ارتفاع 
زیرشیروانی بوده که بخشی از آن به مساحت 10/41 مترمربع به صورت احداث انباري 

.زیرشیروانی می باشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 9/28 مترمربع
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی. بناي مازاد بر تراکم از  -8

بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 76/32 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 14/86 مترمربع در همکف و 
طبقات و به مساحت 93/82 مترمربع به صورت یک طبقه مازاد، به عنوان تخلف ساختمانی 

.(تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/70 درصد بوده و سطح 
اشغال 72/30  وضع موجود درصد می باشد.(به میزان 9/60 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
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.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 783,216,000(هفتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  شانزده 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 116.55  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/06/20 2/97/12252 تجدید 
نظر

سردارجنگ
ل-خیابان 
شهید امین 
اصغري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 140 مورخ 1396/09/27 بصورت3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 531/24 متر 

 مربع صادر گردیده  است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام   سفت کاري بوده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده 
 .شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 139/6 متر مربع به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 34/9 متر مربع -1
 اضافه بنا  درطبقه  اول به مساحت 34/9 متر مربع  -2
 اضافه بنا  در طبقه  دوم به مساحت 34/9 متر مربع -3
 اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت 34/9 متر مربع  -4

 کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 18/76 مترمربع  -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله اسانسور و اضافه نمودن به -6

 مساحت مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 5/64 متر مربع
تبصره ماده 7 ندارد
کسري فضاي سبز ندارد

داراي کسري فضاي باز به مساحت 9/86متر  مربع میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**
از بابت 28/69 متر مربع اضافه بنا در هکمکف  داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/11495  مورخ 1396/11/18 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/96/11563 مورخ 1396/12/05 مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد
:حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد  داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 6/21 متر مربع -1
 اضافه بنا  درطبقه  اول به مساحت 34/9 متر مربع  -2
 اضافه بنا  در طبقه  دوم به مساحت 34/9 متر مربع -3
 اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت 34/9 متر مربع  -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله اسانسور و اضافه نمودن به -5
 مساحت مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 5/64 متر مربع

داراي کسري فضاي باز به مساحت 9/86متر  مربع میباشد-6
*********************************************************
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******************************************************
از بابت 116/55 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12119 مورخ 

1397/05/27 و راي تجدید نظر به شماره 2/97/12252 مورخ 1397/06/20 بوده که بپیوست 
  .میباشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص اعتراض مالک نسبت به راي شماره 14434 مورخ 91/11/19 که به موجب آن 
نامبرده به پرداخت 29.600.000 ریال به عنوان یک پنجم ارزش سرفقل  محکوم شده 

است نظر باینکه حسب گزارش شهرداري تخلف صورت گرفته توسعه بناي 
تجاري(احداث بالکن) به متراژ 5.5 مترمربع بوده ؛ لذا تعیین جریمه بر مبناي ارزش 
سرقفل مغازه که از سوي شعبه بدوي صادر گردیده مبتنی بر اشتباه می باشد،حالیه 
این کمیسیون ضمن نقض راي صدرالذکر و اینکه توسعه بناي تجاري مستلزم تعیین 
ضریب ارزش معامالتی ملک می باشدو از طرفی ضرورتی به تخریب آن به نظر نمی 
رسد لذا باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی نامبرده را به پرداخت جریمه به مبلغ 25740000(بیست و  پنج میلیون و  

هفتصد و  چهل هزار ) ریال محکوم می نماید.

جریمه 5.5  3
 

1560000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12253 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کرف 
آباد-حبیب 
زاده - 
افتخاري - 
ساختمان 
گلستان

2-2-10162-41-1-3-0 69
2

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 14.20 
.مترمربع قطعه یازده تفکیکی (مطابق سند) می باشد

مغازه مورد استعالم داراي بالکن به مساحت تقریبی 5.5 مترمربع و تابلو استاندارد بوده و 
 .بصورت دفتر بیمه موررد استفاده می باشد

داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم بوده و پس از آن نیز از این بابت احداث بالکن به 
مساحت 5.5 مترمربع داراي راي بدوي شماره 14434 مورخه 1391/11/19 مبنی بر جریمه 

بوده و پس از آن خالف جدیدي رویت نگردیده است
به استناد خط پروژه شماره 365 به مساحت تقریبی 5 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی 

.می باشد
.(این گزارش بصورت غیابی و علی الراس تکمیل گردیده است)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
60,748,800(شصت میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 18.08  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 2/97/12255 تجدید 
نظر

پشت 
دخانیات-خ
یابان 
عضدي - 
بن بست 
پرستو

2-3-10103-39-1-0-0 69
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 142 مورخه 1396/10/14 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 331/72 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 18/08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 1/16 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1/16 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1/16 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 18/08 مترمربع (از این مقدار به مساحت 17/09  -4
مترمربع به صورت احداث اتاق در زیرشیروانی و مابقی به مساحت 0/99 مترمربع به صورت 

اصافه بنا در راه پله و آسانسور)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -5
فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد.(در زمان پروانه مازاد بر تراکم 

نداشته است)
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 63/60 درصد می باشد.(به میزان 0/7درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي نیما فالحی دلیوند نسبت به راي شماره 2.97.12130 مورخ 
97.5.27 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 100.26مترمربع به مبلغ  505310400(پانصد و  پنج میلیون و  سیصد و  ده 

هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 100.26  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12256 تجدید 
نظر

خیابان 
سردارجنگ
ل -خیابان 
شعاعی-کو
چه کمایی

2-2-10208-109-1-0-0 69
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 195 مورخ 1396/12/27 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 385/06 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 107/31 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 26/64 متر مربع که از این مقدار به مساحت 7/05  -1
بصورت سایه کنسول بوده و تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد و فقط مشمول عوارض 

درآمدي میگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 26/64 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 26/64متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 26/64متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0/75 متر مربع-5

*********************************************************
*********************************************************

********************************************
تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد 
که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري طی نظریه شماره 
97/196 مورخ 1397/05/06 به مبلغ 248/800/000 ریال اعالم گردید و مصون از 
اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

مساحت 12/44 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده 
حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 49760000(چهل و  نه میلیون و  هفتصد و  شصت 

هزار )   ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 12.44  0
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/17 2/97/12259 بدوي چمارسرا-ر
وبروي 
آردکوبی رز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ یک باب دکان به 
.مساحت 16.76 مترمربع قطعه اول تفکیکی (مطابق سند) می باشد

داراي بالمانع تفکیک شماره 48853 مورخه 1367/02/25 مندرج در صورت مجلس 
تفکیکی شماره 8517 مورخه 1367/05/05می باشد و پس از آن طی بازدید بعمل آمده، 
ملک فوق داراي بالکن خالف ساز فلزي به مساحت 12.44 مترمربع بوده که از این مقدار به 

 مساحت 2.11 مترمبع بصورت راه پله می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)
همچنین داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1*3.23 متر و به مساحت کلی تقریبی 3.23 مترمربع 

.بوده که بصورت دفتر بیمه مورد استفاده قرار می گیرد
به استناد خط پروژه شماره 2251 به مساحت تقریبی 1 مترمربع از اعیان مغازه مورد استعالم 

.(قطعه 1 تفکیکی) داراي عقب نشینی می باشد
حالیه متقاضی طی نامه اي از دفترخانه، تقاضاي ارسال و تایید پایان کار را دارد که در این 
خصوص اعالم می گردد پروانه ساختمانی شماره 713 مورخه 1364/06/28 در پرونده بایگانی 
موجود، ولی پایانکار رویت نگردیده است.(البته به نظر می رسد با توجه به قدمت بنا، بالمانع 

.تفکیک فوق الذکر در واقع همان پایانکار است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 24.7 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 41,496,000
(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 24.7  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/06/24 2/97/12265 بدوي سبزه میدان 
-کوچه 
ضیائ العما
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 513,609,600(پانصد و  سیزده میلیون و  ششصد و  نه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 76.43  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/06/24 2/97/12265 بدوي سبزه میدان 
-کوچه 
ضیائ العما
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه چهارم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 331,128,000(سیصد و  سی و  یک میلیون و  یکصد و  بیست و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.42  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 27 مورخه 1396/02/18 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 9 واحد مسکونی به مساحت کلی 1093/82 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 108/06 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 17/16 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17/16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17/16 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17/16 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 39/42 مترمربع (از این مقدار به مساحت 22/26  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي)

کاهش بنا در انباري زیرشیروانی،راهرو و راه پله و آسانسور به مساحت 3/50 مترمربع -6
الزم به توضیح است شیب بام در زیرشیروانی رعایت نگردیده و باعث ارتفاع بیش از حد  
مجاز در زیرشیروانی گردیده است (به طور تقریبی برابر 2/70 متر) لذا در قسمت مزبور فاقد 

.مستحدثات است
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 7/40 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -8

 به مساحت 0/39 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 52/54   -9

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -10
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 24/70 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
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.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 64/90 درصد می باشد.(به میزان 4/90 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
در زمان صدور پروانه داراي دو  باب پارکینگ با هم در تزاحم بوده که برابر جانمایی 

پارکینگ هاي ارائه شده حالیه چهار باب پارکینگ با هم در تزاحم می باشد. لذا داراي یک 
.باب عوارض کسري پارکینگ درآمدي خواهد بود
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و حجم باالي تخلفات،به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات و انباري زیرشیروانی و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم 

به پرداخت جریمه به مبلغ 2,892,657,600(دو میلیارد و  هشتصد و  نود و  دو 
میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 286.97  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12268 بدوي خیابان امام 
خمینی 
-بوعلی 
سیناي 2
-سمت چپ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 147 مورخ 1396/10/24 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.679.80 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:279.63 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.27 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -2
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -3
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -4
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -5
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.04 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 2.52 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی(به  -8

کسر اضافه بناي اعالمی در بند6)  به مساحت مجموعاً 4.82 مترمربع
کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است مجاز به استفاده از دو عدد درب 3 و 4 متر بوده  -9
که دو درب 4 متري تعبیه نموده فلذا بایستی عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ را 
تامین پرداخت نماید.همچنین تایید نهایی پارکینگ ها در زمان پایان کار و پس از تست 

عملی در محل امکان پذیر می باشد.)
.رعایت فضاي سبز نمی گردد -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.24 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 84.37 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

134316000(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  شانزده هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.65  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/17 2/97/12276 بدوي خیابان 
آزادگان- 
کوچه 

حاتم-کوچه 
نیلوفر- 
پالك 9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 138مورخ 1396/09/26 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 663/67 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي کاهش بنا نسبت به پروانه صادره به مساحت 28/43متر مربع  نسبت 

:به پروانه صادره   به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/63 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0/63 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/63 متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0/63 متر مربع-4

 .کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 25/91 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در -6

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 26/65 متر مربع
.تبصره ماده 7 ندارد -7

 .کسري فضاي باز و سبز ندارد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

69
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات و طبقه مازاد(طبقه سوم)، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، 
با جریمه به مبلغ 607269600(ششصد و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و  نه هزار 

و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 120.49  1.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 12 مورخ 1394/04/02 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 233.69 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:119.83 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.64 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.64 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.64 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به مساحت 54.91  -4
مترمربع

عدم اجراي راه پله به بام به مساحت 22.70 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 0.66 مترمربع
.ترکم اعطایی ندارد -8

.کسري پارکینگ ندارد -9
.تعداد واحد از 2 به 3 واحد افزایش یافته است -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 77.39 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

سال تخلف 1395
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي صادره در خصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت) منطبق با موازین قانونی 
اصدار یافته لذا راي بدوي مبنی بر اینکه شهرداري به تکلیف قانونی خود برابر ضوابط 

و مقررات  عمل نماید عیناً تایید می گردد.

سایر  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/06/24 2/97/12278 تجدید 
نظر

-
شریعتی-کو
چه 

گلبندي-ج
واهري

2-3-10200-117-1-0-0 700

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اعاده بناي 
تجاري(آموزشگاه رایانه) به حالت سابق( مسکونی )، منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.بدیهی است با اعاده به وضع سابق موضوع کسري 

پارکینگ منتفی می باشد. 

تعطیل محل 
تخلف

80.39  0
 

3100000  , 1392
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  17,298,000(هفده میلیون و  دویست و  نود و  هشت هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 3.72  1.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 65 مورخه 1392/05/29 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله  آخر در 1واحد مسکونی و به مساحت کلی 187.91 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:107.13 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 27.25 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.65 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.72  -3
.مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به طرف کوچه 8 متري حد غرب می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.88 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.72 -4
.مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به طرف کوچه 8 متري حد غرب می باشد

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 10.06 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -6

.در طبقات مجموعا به مساحت 3.72 مترمربع
حداقل عرض حیاط خلوت (2 متر) در ضلع شرقی رعایت نگردیده و عرض موجود در  -7
تمامی قسمت هاي ساختمان به صفر تقلیل یافته ولی در قسمت نورگیر (پاسیو)، فاصله در 
حد شمالی آن به 0.7 متر و در قسمت جنوبی آن به 0.85 متر تقلیل یافته که در این قسمت 
پنجره نیز موجود است ولی با احداث ایرانت در منتهی الیه حد شرقی نورگیر، اشرافیت 

.مسدود گردیده است
در این خصوص می توان به عبارت دیگر اعالم نمود رعایت ابعاد استاندارد نور گیر نیز نمی 

.گردد
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 1 واحد به  3 واحد.(با توجه به این پالك فوق یک بار  -8

.در کمیسیون ماده صد طرح گردیده این آیتم بصورت زیربنایی اعالم نمی گردد)
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -11
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
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دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 7.36 مترمربع، به عنوان تخلف 
ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 110.22 مترمربع (27.25 مترمربع در همکف، 26.35 
مترمربع در طبقه اول، 28.31 مترمربع در هر یک از طبقات دوم و سوم (از متراژ تخلف 

طبقات ذوم و سوم هر کدام به مساحت 1.70 بصورت کنسول غیر مجاز به شارع عام است)) و 
تخطی از سقف ترام اعطایی (تبصره کلی شماره 7) به مساحت 7.36 مترمربع داراي راي 
بدوي شماره 2/93/7967 مورخه 1393/09/08 و تجدید نظر شماره 2/93/8212 مورخه 
1393/10/09 و شماره 5988 مورخه 1394/12/17 کمیسیون محترم ماده صد بوده و حالیه 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.66 مترمربع.(به نسبت راي)(سال وقوع تخلف راي  -1

(1392.
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.43 مترمربع.(به نسبت راي)(سال وقوع تخلف راي  -2

(1392.
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 10.06 مترمربع.(به نسبت پروانه) -3

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -4
.در طبقات مجموعا به مساحت 3.72 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1392)

حداقل عرض حیاط خلوت (2 متر) در ضلع شرقی رعایت نگردیده و عرض موجود در  -5
تمامی قسمت هاي ساختمان به صفر تقلیل یافته ولی در قسمت نورگیر (پاسیو)، فاصله در 
حد شمالی آن به 0.7 متر و در قسمت جنوبی آن به 0.85 متر تقلیل یافته که در این قسمت 
پنجره نیز موجود است ولی با احداث ایرانت در منتهی الیه حد شرقی نورگیر، اشرافیت 

.مسدود گردیده است
در این خصوص می توان به عبارت دیگر اعالم نمود رعایت ابعاد استاندارد نور گیر نیز نمی 

.گردد.(سال وقوع تخلف 1392)
داراي دو پرونده جاري با شماره 151566 (با عنوان گواهی عدم خالف) و شماره 299554 (با 
عنوان مجوز حفاري آب و فاضالب) بوده که با توجه به تغییرات صورت گرفته نیاز به اصالح 

.گزارش کارشناسی این درخواست ها می باشد
حالیه متقاضی نامه اي از کالنتري ارائه نموده که طی آن با توجه به اینکه طبقه اول بصورت 
آموزشگاه رایانه در حال استفاده است خواستار اعالم نظر شهرداري شده، که در این راستا 
اعالم می گردد طی بازدید بعمل آمده طبقه اول بصورت آموزشگاه رایانه مورد استفاده بوده 
و داراي تابلو ایستاده (بر روي زمین) به ابعاد تقریبی 1.25*2.5 متر و به مساحت کلی 3.12 
مترمربع نیز می باشد لذا از این بابت و طی مذاکر با معاونت محترم، عالوه بر گزارش تخلف 
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:فوق، تخلفات زیر نیز اعالم می گردد
تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به مساحت 55.39 مترمربع (مفید) به تجاري (آموزشگاه  -1

.رایانه).(سال وقوع تخلف 1396)
.یک باب کسري پارکینگ تجاري.(سال وقوع تخلف 1396) -2

 .ضمنا نقشه هاي وضع موجود در درخواست عدم خالف، فوق الذکر می باشد
**********

حالیه داراي راي بدوي شماره 2/97/11694 مورخه 1397/05/30 و راي تجدید نظر شماره 
2/97/12278 مورخه 1397/06/24 کمیسین ماه صد بوده که طی آن در خصوص عدم رعایت 
فاصله 2 متر در حیاط خلوت راي به تکلیف قانونی برابر ضوابط و مقررات، در خصوص تبدیل 
مسکونی به تجاري راي به اعاده به وضع سابق (در نتیجه منتفی بودن کسري پارکینگ) و در 

.نهایت در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید راي مبنی بر جریمه می باشد
همچنین اعالم می گردد طی بازدید مجدد بعمل آمده طبقه اول از تجاري به مسکونی تبدیل 

.گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سروش کریمی موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 192.35 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1615740000(یک میلیارد و  ششصد و  پانزده 

میلیون و  هفتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 192.35  2.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/200 مورخه 1396/12/28 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 449.36 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 179.36 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 44.84 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.84 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.84 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.84 مترمربع -4

. کاهش بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 2.30 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -6

.در طبقات مجموعاً به مساحت  12.99 مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
. موجود 87.04 درصد است

. رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمیگردد
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت موارد فوق الذکر داراي آراي کمیسیون ماده صد ( بدوي به شماره 2/97/12279 
مورخه 1397/06/31 و تجدید نظر به شماره 2/97/12374 مورخه 1397/08/26 ) است . و 

. پس از آن تخلف زیر بنایی ندارد
. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص احداث بالکن بمساحت 
13.09 مترمربع  منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض 

راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 86394000
(هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  نود و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 13.09  2
 

3300000  , 1395 بالکن بدون پروانه 1397/06/31 2/97/12281 تجدید 
نظر

شریعتی 
-لب آب 
-بازارچه 
کیوان 
-جنب 
خدمات 
صوتی 
وتصویري 
 حمید

2-3-10201-162-1-0-0 702
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به شماره 1513 باقیمانده 
برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و طول حدود اربعه) به مساحت 14.73 متر مربع بانضمام 
بالکن به مساحت 13.09 مترمربع می باشد.نوع فعالیت چلوکبابی و داراي تابلوي تبلیغاتی 

.دیجیتال به ارتفاع 0.6 متر و مساحت 2.40 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است از بابت مغازه به مساحت 15.50 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ تجاري 
داراي راي کمیسیون ماده100 بدوي به شماره 2/94/8475 مورخ 1394/10/22 و تجدید نظر 
به شماره 2/95/9918 مورخ 1395/05/12 بوده و سپس از بابت  اضافه بنا از بابت احداث 
بالکن به مساحت 13.09 مترمربع داراي راي جریمه  و از بابت تجاوز به شارع با شیشه 
سکوریت به مساحت 2.06 مترمربع داراي راي تخریب طی راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/97/12155-97/05/27 و تجدید نظر به شماره 2/97/12281-97/06/31 بوده  که 
متعاقبا کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/97/13008 مورخ 1397/12/04 اعالم نموده 
جریمه تعیین شده در راي شماره 2/95/9918-95/05/12 بر مبناي نظریه کارشناسی 
دادگستري به شماره 81030 مورخ 95/04/30 مربوط به بناي تجاري(مغازه به انضمام بالکن 

تجاري) بوده است لذا موجبی براي جریمه وجود نداشته و راي شماره 
2/97/12281-97/06/31 در خصوص 13.09 متر مربع از اعتبار خارج است حالیه اعالم می 
گردد مشارالیه نسبت به اجراي حکم در خصوص تخریب 2/06 تجاوز به معبر عمومی با 
شیشه سکوریت اقدام نموده فلذا خالف زیربنایی ندارد و فقط داراي کاهش بنا در مغازه 

.اصلی به مساحت 0.77 مترمربع(نسبت به راي)می باشد
.الزم به ذکر است داراي پله غیرمجاز به شارع به ارتفاع 0.17 متر و عمق 1 متر می باشد
با استناد به خط پروژه شماره 744 کل مغازه در تعریض خیابان 14 متري همجوار حریم 

.رودخانه قرار دارد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

702

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  790540800(هفتصد و  نود میلیون و  پانصد و  چهل هزار و  
هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 118.64  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 2/97/12282 تجدید 
نظر

عطا آفرین 
کوچه 
نوزدهم

2-2-10012-142-1-0-0 70
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 60 مورخه 1396/03/16 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 320.87 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 117.24 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.31 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.31 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1396) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.39 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 1.4 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.درب هاي ورودي تا کنون نصب نگردیده اند -11
.عقب نشینی بصورت کامل انجام نگرفته و قسمتی از اعیان قدیمی همچنان باقی است -12
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.96 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 85.29 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

70
3

با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده نظر به اینکه اخذ توضیح از مالک 
یا نماینده قانونی وي ضروري است ، لذا مقرر گردید مالک یا نماینده قانونی وي جهت 

اداي پاره اي از توضیحات در جلسه آتی کمیسیون حضور بهم رساند . 

سایر 3041.35  0
 

1300000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12283 فرم 
قرار

حاجی -
آباد-جنب 
آزمایشگاه 
-دکترافرا

2-1-10144-76-1-0-0 704

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 158 مورخ 1383/05/04 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد به عنوان آموزشکده بهداشت(آموزش عالی) به مساحت کلی  
1234.60 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 
کاري بوده و بر خالف مدلول پروانه به صورت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت و در 

.قالب مرکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد
طی بازدید بعمل آمده و متراژ دستی انجام شده داراي اضافه بنا به مساحت تقریبی 549.35

: مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 191.35 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 30.65 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 30.65 مترمربع  -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 30.65 مترمربع  -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 278 مترمربع -5
اضافه بنا از بابت احداث راه پله به بام و آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت 80  -6

مترمربع
 بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل پیلوت به کلینیک تخصصی به مساحت 385 مترمربع -7

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل طبقات از آموزشکده بهداشت(آموزش عالی)به  -8
  کلینیک تخصصی به مساحت 1192 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به 4 باب مغازه به مساحت 115 مترمربع -9
.داراي 32 باب کسري پارکینگ بهداشتی می باشد -10

داراي راي بند 8 مورخ 81/06/23 کمیسیون ماده 5  بدین شرح است: با تبدیل کاربري  
آموزشی به آموزش عالی موافقت شده است،ضمناً رعایت خط پروژه شهرداري نسبت به 
کوچه اطراف و دسترسی ماشین رو از کوچه 8 متري و ایجاد فضاي باز در مجاور خیابان 

".انقالب با احداث 3 طبقه بر روي پیلوت موافقت می شود
.با استناد به خط پروژه شماره 516 پیوست فاقد عقب نشینی می باشد

الزم به ذکر است ارایه گزارش فوق به صورت کامالً تقریبی و بر اساس متراژ دستی بوده و  
.ارایه گزارش دقیق تر منوط به ارایه کروکی نقشه برداري اعیان وضع موجود می باشد

حالیه طی درخواست پیوست تقاضاي حفاري برق به طول 4 مترو عرض 0.6 متر و عمق 0.7 
//.متر از کفپوش پیاده رو با قدمت باالي 4 سال را دارد

*********************************************************
******
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جهت تکمیل گزارش و با توجه به مراجعه نماینده مالک، نیاز به ارایه کروکی نقشه برداري و 
 //.نقشه هاي معماري وضع موجود می باشد

*********************************************************
******

حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/97/12731  مورخ 1397/12/18 اعالم نموده 
:با توجه به حضور نماینده مالک در کمیسیون و اعالم آمادگی در احداث یا تهیه پارکینگ 
،آیا پارکینگ براي مکان اعالمی تهیه شده است یا خیر در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده 
هیچگونه سند مالکیت یا اجاره نامه ملک جهت تامین پارکینگ ارایه نگردیده و صرفا نامه 
ریاست کلینیک بعثت خطاب به شهرداري مطقه دو به شماره ثبت اتوماسیون 570 مورخ 
1398/01/06 را بدین شرح ارایه نموده است: براساس هماهنگی بعمل آمده و مجوز اخذ شده 
از معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،پزشکان شاغل در کلینیک از پارکینگ 

".حاجی آباد جهت پارك خودروهاي خود بصورت رایگان استفاده می نمایند

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 494,642,400(چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  ششصد و  

چهل و  دو هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 294.43  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/06/24 2/97/12284 تجدید 
نظر

سردارجنگ
ل-خیابان 
امین 

اصغري-جن
ب ساختمان 
آوین

2-2-10009-182-1-0-0 70
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,882,389,600(یک میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  
سیصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 373.49  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 13 مورخه 1391/01/28 به صورت 6 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی (داراي کنسول از طبقه دوم الی ششم) در 12
 واحد مسکونی به مساحت کلی 1445/37مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در 

.مرحله نازك کاري می باشد
براساس کپی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 326/19 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 49/38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47/16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45/93 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45/93 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/93 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 45/93 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 45/93 مترمربع -7
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 25/89 مترمربع -8

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 31/75 مترمربع

 کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 12 واحد به 11 واحد -10
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5  -11

مترمربع)  به مساحت 15/55مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -12

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بناي خارج از حد 
25% در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 294/43 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
فعال کسري پارکینگ ندارد. (شایان ذکر است که پارکینگ هاي 3 و 4 که در زیر بارانداز بوده 

و باانداز احداث شده همگن و از جنس ساختمان میباشد)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/5 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74/8درصد می باشد.(به میزان 16/3 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

70
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*********************************************************
*********************************************************

*
الزم به ذکراست که با توجه به ارائه ازمایشات ژئوتکنیک ارائه داده شده از طرف متقاضی 
ممهور به مهر مهندس ناظر سازه اقاي مهندس محمد کامران زاده به شماره  نظام مهندسی 

 .11/300/01453 که بپیوست بوده سال وقوع تخلف 1391 میباشد
 .رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکارالزامیست
 .گزارش فوق در تاریخ 1398/09/20 بروز شده و مورد تایید میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت بارانداز  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
34,000,000(سی و  چهار میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17  2
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12285 بدوي پارك -
شهر-حافظ
-بن بست 
عالءالدین

2-2-20112-121-1-0-0 706
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/303729-97/4/2 و عطف بنامه شماره  ش ر 
-88779-97/5/10 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق  برابر 
مدارك ارائه شده داراي دو جلد  سند مالکیت  تک برگی بشماره ثبتی 819/6 هر کدام سه 
دانگ مشاع از ششدانگ برابر سوابق ارائه شده از بابت اعیان بسطح 247 متر مربع  داراي 

. بالمانع بشماره 2/33/19795-86/6/29 از شهرداري میباشد
وضعیت موجود ملک مورد نظر در تاریخ 1396/9/26 دچار حریق گردید که از این بابت  
داراي نامه شماره 192215-96/9/26 از سازمان آتش نشانی میباشد و مالک مبادرت به 
تعویض قسمتی از حلب  و  ترمیم چوب سربندي بودن افزایش ارتفاع و تعویض لمبه هاي 
: قدیمی  اقدام نموده است مشمول تعمیرات جزئی میگردد. موارد تخلف به شرح زیر است

در قسمت محوطه باراندازي بسطح تقریبی 17 متر مربع با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت  
. سایه روشن  موجود است که قدمت آن مربوط به سال 1387 میباشد

با توجه به خط پروژه طرح تفضیلی قدیم  داراي عقب نشینی بمساحت 26.2 متر مربع از 
. عرصه می باشد

706

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 116938 مورخ 97/06/18 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.234.750.000ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 246950000(دویست و  چهل و  

شش میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.45  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/06/24 2/97/12286 بدوي خمیران -
زاهدان-جن
ب کوچه 
-هوشیار

2-3-10184-72-1-0-0 70
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 82,500,000(هشتاد و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/24 2/97/12286 بدوي خمیران -
زاهدان-جن
ب کوچه 
-هوشیار

2-3-10184-72-1-0-0 70
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب دکان و یک باب خانه تجاري مسکونی به شماره 4079/1 مساحت 200/7 

.مترمربع می باشد
طی بازدید به عمل آمده ملک فوق داراي اعیان به صورت یک باب خانه مسکونی و یک باب 
مغازه در پیلوت می باشد. فعالیت شغلی مغازه مزبور به صورت فروش شیرینی خانگی مورد 

.استفاده قرار می گیرد
از بابت اعیان به صورت مسکونی در همکف و نیم طبقه داراي بالمانع مندرج در جدول 
سوابق بوده که در گزارش کارشناسی بالمانع هاي مذکور،  اعیانات پالك به صورت مسکونی 
اشاره گردیده و به مغازه اي اشاره نگردیده  است. همچنین هیچ گونه سابقه درآمدي و 
صنفی درخصوص مغازه مزبور رویت نگردیده است لیکن در سند مالکیت به یک باب مغازه و 

.خانه مسکونی تجاري اشاره گردیده است
بنا بر اظهار واحد محترم درآمد و با لحاظ قرار دادن این که مغازه با توجه به گزارش 

کارشناسی سال 1371 از بین رفته است، مغازه فعلی از نظر واحد درآمد فاقد بالمانع درآمدي 
. است

لذا با توجه به جمیع جهات شامل گزارش سال 1371، گزارش بالمانع سال 1394 و گواهی 
واحد درآمد ، عمال مغازه اي در پالك مزبور وجود نداشته و پیلوت مورد اشاره در کلیه 

سوابق در سال 1396 تبدیل به مغازه و شروع به فعالیت و راه اندازي گردیده است. لذا داراي 
.یک باب کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2263 به مساحت تقریبی 2/4 مترمربع از اعیان داراي عقب 
.نشینی می باشد

حالیه متقاضی طی نامه اداره آب و فاضالب درخواست مجوز حفاري به طول 3 متر آسفالت 
.جهت نصب انشعاب آب را دارند

**********************************
با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 2/97/12724 مورخ 1397/09/13 با 
عنایت به این که در سند مالکیت به مغازه اشاره شده و همچنین با توجه به بازدید میدانی 
اعضاي کمیسیون از ملک موردنظر و عدم احراز تخلف، راي بدوي درخصوص جریمه نقض و 

.کان لم یکن اعالم گردید
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 148,932,000(یکصد و  چهل و  هشت 

میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.65  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/06/24 2/97/12288 تجدید 
نظر

الکانی-روبر
وي قنادي 
سهیل-اول 
قلمستان

2-2-20081-8-1-0-0 70
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 1,549,674,000(یک میلیارد و  پانصد و  چهل و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد و 

 چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 263.55  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده   و مشهودات اعضاي کمیسیون در 
معاینه محل،تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به متراژ 11.93 مترمربع و تبدیل 

پیلوت به تجاري به متراژ 32.25 مترمربع محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 
موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 

لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 117950 مورخ 97/06/19 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
3.755.300.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 

قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 
نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 751060000(هفتصد و  پنجاه و  یک میلیون و 
 شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.18  0
 

3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

147,000,000(یکصد و  چهل و  هفت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.75
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 19 مورخ 1396/02/11 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 771.20 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 270.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف (ساختمان اصلی) به مساحت 49.30 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف از بابت احداث مغازه در محوطه 2متر حیاط خلوت به مساحت 11.93  -2
مترمربع

اضافه بنا در همکف از بابت احداث سرویس بهداشتی در محوطه 2متر حیاط خلوت به  -3
مساحت 1.21 مترمربع

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.3 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.3 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.3 مترمربع -6

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 60.1 مترمربع(از این مقدار به مساحت 10.80  -7
مترمربع بصورت عدم رعایت 2متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.23 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم  از بابت تبدیل پیلوت به  تجاري به مساحت 32.25 مترمربع -9
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 4.64  -10

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی(به  -11

کسر مساحت اعالم شده در بند 10) به مساحت 0.4 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات  -12

به مساحت مجموعا 88.65 مترمربع
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(پارکینگ شماره (2) مورد قبول نمی  -13
باشد. الزم به ذکر است اظهارنظر قطعی در خصوص کسري پارکینگ احتمالی ،بخصوص 
پارکینگ شماره (4) پس از کفسازي و تست عملی در محل در زمان پایان کار اعالم خواهد 

شد.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 85.60 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
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.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد
//سابقه در واحد خالف ندارد.(سال تخلف 1396)

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی براي 
احداث انباري در زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3900000(سه میلیون و 

 نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6  0.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12289 تجدید 
نظر

خ تختی -
-جنب 
موسسه مهر 
-ك سهند 
- فرعی 
سید علی 
 کیا

2-1-10075-1-1-4-0 709

توضیحات بازدید احتراما به استضحار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه آپارتمان 
بوده که داراي پروانه احداث بنا به شماره  101 مورخ 1387/03/13و پایانکار به شماره 

.58825 مورخ 1392/02/25 بوده  که در سیستم ثبت میباشد
حالیه با توجه به شکایت همسایه طبقه سوم و همچینی طی بازدید  بعمل آمده مشخص 
گردید که همسایه طبقه  چهارم  انباري خود در طبقه همکف به مساحت 3/64 متر مربع را 
تبدیل به سرویس بهداشتی نموده و   یک باب انباري در طبقه پنجم (زیر شیروانی )به 

.مساحت تقریبی 6 متر  مربع را احداث نموده است
که طی بازدید بعمل امده در تاریخ 1397/01/30 صورت گرفت انباري طبقه همکف را که 
تبدیل به سرویس بهداشتی نموده بود را تحریب نموده و دوباره به تبدیل به انباري نموده 
است فقط یک باب انباري در زیرشیروانی به مساحت 6 متر مریع احداث شده است. )( سال 

(وقوع 1390
.به استناد پروانه و پایانکار فوق الذکر فاقد عقب نشینی میباشد

شایان ذکر است که به علت نداشتن سند متشاکی مساحت پارکینک ذکر نگردیده است. 
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه هیات کارشناسی شماره 125186 مورخ 97.06.31 معادل 5281440000
(پنج میلیارد و  دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال 

صادر می گرد

جریمه 198.11  0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 712,000,000(هفتصد و  دوازده 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/07 2/97/12292 تجدید 
نظر

تختی-بن 
بست 
تحویلداري
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توضیحات بازدید احتراما پالك فوق به صورت یکباب خانه به شماره 2783/2و3و4 قطعه دوم تفکیکی به 
صورت 1طبقه بر روي مغازه بوده که مطابق صورتمجلس تفکیکی شماره 5846 مورخ 
.1364/03/21 در 4 قطعه  شامل 3 باب مغازه و 1واحد مسکونی تفکیک گردیده است

مغازه هاي قطعات اول و دوم تفکیکی(قبل از تفکیک) داراي بالکن سراسري به مساحت هاي 
به ترتیب 11.03 و 14 مترمربع و مغازه قطعه سوم تفکیکی فاقد بالکن بوده از بابت اعیان 
مسکونی بانضمام 3باب مغازه داراي بالمانع شماره 1653 مورخ 1363/02/03 بوده و همچنین 
از بابت تعمیرات کلی شامل فضاي داخلی  و اجراي دکوراسیون و کاشیکاري  و افزایش 
ارتفاع  سربندي حداکثر از کف پیاده رو  تا زیر دامنه  8/5 متر  با رعایت مفاد نامه  شماره 
962/131/3397-96/5/21 اداره کل میراث  فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري مجوز 
تعمیرات بشماره 298047-96/5/8 دریافت نموده حالیه مالک بر خالف مجوز و عدم توجه 
به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري و عدم رعایت مفاد  نامه میراث فرهنگی  برابر 
گزارش  مهندس ناظر  خانم مهندس مینو نیک قلب پور مبنی بر اینکه در حین  تعمیرات  با 
توجه به قدمت باالي مکان صدرالذکر  متوجه عدم  استحکام  سازه گشتیم و  به جهت مقاوم 
سازي سازه  کل ملک تخریب گردیده و مجددامبادرت به احداث کل بنا  با سازه فلزي به 
صورت دو طبقه بر روي همکف کال در یک واحد تجاري به مساحت 198.11 مترمربع(با استناد 

:به کروکی نقشه برداري ارایه شده) به شرح ذیل نموده است

 احداث بناي تجاري در طبقه همکف بسطح  57.29 متر مربع -1
احداث بناي تجاري در طبقه اول بسطح  70.14 متر مربع (توضیحاً  از کل مساحت طبقه  -2

اول به مقدار 13.39 متر مربع بصورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد.)
احداث بناي تجاري در طبقه دوم بسطح  70.68 متر مربع (توضیحاً  از کل مساحت طبقه  -3

دوم به مقدار 13.39 متر مربع بصورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد.)
.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -4

.ارتفاع ساختمان اجرا شده تا زیر دامنه مطابق نامه میراث 8.50 متر می باشد
.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11602 مورخ 
.1397/02/26 مبنی بر تخریب بوده و راي مذکور تا کنون اجرا نشده است
//.جهت اظهارنظر درخصوص عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

****************************************
با استناد به خط پروژه شماره 1484 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 4 مترمربع از 

//.اعیان در هر طبقه می باشد
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****************************************
حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه به شماره 103948-1397 مورخ 1397/05/30 در 
خصوص نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 102182 مورخ 1397/05/29 استعالم 
نموده که در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده : کارشناس دادگستري مساحت پروانه تعمیرات 
را بعنوان متراژ مجاز در نظر گرفته و مابه التفاوت مساحت اعالم نموده که با توجه به تخریب 
کل ساختمان و احداث مجدد فنداسیون و کل سازه با مصالح فلزي کل مساحت ساختمان از 
نظر شهرداري بعنوان تخلف محسوب می گردد و نظریه کارشناس دادگستري در اینخصوص 
مورد قبول نمی باشد.همچنین مطابق نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارایه شده توسط 
متقاضی (به پیوست)طبقه اول و دوم بعنوان مغازه بوده که در گزارش کارشناس دادگستري 
بعنوان انبار کاال لحاظ شده که  در صورتی که متقاضی درخواست استفاده بعنوان انبار کاال را 
//.دارد بایستی نقشه هاي ارایه شده ممهور به مهر نقشه بردار و مهندس ناظر را اصالح نماید

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 
سازد، با وصف محرز بودن تخلف،ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري ، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  2,551,428,000(دو میلیارد و  پانصد و  پنجاه و 

 یک میلیون و  چهارصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 193.29  4
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12294 تجدید 
نظر

سبزه -
میدان-میدا
ن سید 
جمال الدین 
اسدابادي-
جنب پاساژ 
رز

2-2-20118-24-1-0-0 711

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري ده قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,237,500,000(یک میلیارد و  دویست و  سی و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال 

صادر می گردد .

جریمه 250  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 13 مورخه 1395/05/23 به صورت 1 
طبقه روي مغازه همکف به انضمام بالکن در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 600/1 مترمربع 
صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت 
کارگري) می باشد. از پالك مزبور در وضع موجود به صورت فروش لباس مورد استفاده قرار 

.می گیرد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 193/29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در طبقه همکف در بناي اصلی به مساحت 6/19 مترمربع -1-1

اضافه بنا در طبقه همکف به صورت احداث سرویس بهداشتی جداساز به مساحت  -2-1
4/98 مترمربع

اضافه بنا در طبقه همکف به صورت بناي جدیداالحداث متصل به بناي اصلی در حد  -3-1
شرقی به مساحت 84/08 مترمربع

اضافه بنا در طبقه همکف به صورت احداث بخشی از راه پله فرار در طبقه همکف به  -4-1
مساحت 2/86 مترمربع

اضافه بنا در بالکن بناي اصلی به مساحت 3/03 مترمربع -1-2
اضافه بنا در بالکن به صورت بناي جدیداالحداث در حد شرقی جداساز متصل به سازه  -2-2

اصلی به مساحت 79/10 مترمربع
اضافه بنا در نیم طبقه به صورت احداث بخشی از راه پله فرار در طبقه همکف به  -3-2

مساحت 1/94 مترمربع
کاهش بنا در طبقه اول در بناي اصلی به مساحت 5/46 مترمربع  -1-3

 اضافه بنا در طبقه اول به صورت تراس فلزي رو باز به مساحت 17/30 مترمربع -2-3
کاهش بنا به صورت عدم اجراي راه پله به بام به مساحت 14/65 مترمربع -4

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -5
داراي 10 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد. (30 باب کسري پارکینگ داشته که در  -6
زمان صدور پروانه ساختمانی با توجه به راي کمیسیون ماده پنج، 20 باب کسري پارکینگ 

محاسبه و عوارض وصول  گردیده است)
.مشمول تبصره 7 نمی گردد -7

برخالف مدلول پروانه ساختمانی سازه از بتنی به فلزي تبدیل گردیده است. همچنین در  -8
زمان صدور پروانه ساختمانی داراي پله برقی جهت دسترسی به طبقات باالتر بوده که حالیه 

حذف گردیده است.(با همین وضعیت گواهی عدم خالف صادر گردیده است.)
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.رعایت حداقل مساحت سرویس بهداشتی در وضع موجود نمی گردد -9
با توجه به احداث سرویس بهداشتی حداقل عرض حیاط خلوت 2 متري در طبقه همکف  -10

.نسبت به پالك مجاور رعایت نمی گردد
.داراي گواهی عدم خالف 242427 مورخه 1395/11/10 نیز می باشد

سال وقوع تخلفات صورت گرفته بند 2-1 به صورت همزمانساز و سال 1395 بوده و سال 
.وقوع سایر تخلفات پس از اخذ گواهی عدم خالف و سال 1396 می باشد

داراي راي کمیسیون ماده 5 طی بند 1 مورخه 1394/12/25 به دلیل موقعیت نامناسب جهت 
ورود و خروج خودرو در مکان مذکور و کسري حدنصاب تفکیک با احداث پارکینگ تجاري 
و نیز واقع شدن در  S123 مخالفت گردید. با توجه به قرارگیري پالك در پهنه پیشنهادي
بافت تاریخی شهر رشت و در جداره اصلی میدان تاریخی فرهنگی سبزه میدان با احداث بنا 
به صورت دو طبقه تجاري(یک طبقه بر روي همکف) با رعایت ارتفاع 5/40 متر در طبقه 
همکف و بالکن در حد یک سوم با احداث ارتفاع 8/50 متر تا زیر دامنه مطابق با ضوابط 
میراث فرهنگی با رعایت سطح اشغال 70% در (طبقات همکف و اول) با اخذ عوارض کسري 

.پارکینگ به منظور تامین پارکینگ عمومی موافقت گردید
داراي نامه شماره 942/131/5969 مورخه 1394/08/25 اداره کل میراث فرهنگی مبنی بر 
رعایت حداکثر ارتفاع مجاز از کف پیاده رو تا زیر دامنه 8/5 متر ( بند 1)، موارد و محدودیت 
هاي اجراي نما و نصب تاسیسات سرمایشی و گرمایشی( بندهاي 2 و 3 و 4) ، نحوه اجرا 
سقف بنا ( بند 5 ) ، جنس و رنگ درب و پنجره ها ( بند 6 ) می باشد. همچنین در نامه 

مذکور تاکید گردیده است که نقشه هاي معماري (مقطع و نما با جزییات مصالح) با زاویه دید 
انسانی به همراه ارائه طرح سه بعدي قبل از اجرا باید به تایید اداره کل مذکور رسیده و پیش 
.از صدور پایان کار به منظور تایید عملیات ساختمانی از اداره کل میراث استعالم شود

به استناد نامه شماره 963/131/13121 مورخه 1396/12/15 اداره کل میراث فرهنگی ، تمامی 
ضوابط اعالم شده در خصوص کد ارتفاعی و نماي معماري مشرف به معبر اصلی در زمان 

.احداث بنا رعایت گردیده است
همچنین در قسمتی از حد جنوب شرقی پالك داراي بخشی به صورت شکستگی بوده که بنا 

.به اظهار متقاضی به علت تجاوز پالك همسایه می باشد
گزارش مزبور با توجه به نامه شماره 224144 مورخه 1396/11/07 کمیسیون محترم ماده صد 
و با عنایت به تصمیم کمیسیون به شماره 2/96/11298 مورخه 1396/10/23 تهیه و تنظیم 

.گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه محل، ، به استناد تبصره3ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
4 برابر ارزش معامالتی براي تبدیل پیلوت تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
201600000(دویست و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15  4
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/06/24 2/97/12298 بدوي دانشسرا 
-کوچه 
جعفرخواه

2-3-10120-1-1-0-0 712

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بنا در زیرشیروانی و 
تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,577,600(پنج میلیون 

و  پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.32  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 112 مورخ 1396/06/15 بصورت 2 طبقه 
بر روي پیلوت  به انضمام 1 باب مغازه  به مساحت 35 متر مربع  در4 واحد مسکونی  و 1 

.واحد تجاري  به مساحت کلی 513/4 متر مربع  صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط  

 .متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 23/77متر مربع میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 1/39 متر مربع(به مساحت 11/62 متر مربع بصورت سایه  -1
کنسول بوده که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد و فقط داراي عوارض درآمدي 

میباشد)
تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 15 متر مربع (سال وقوع تخلف -2

(1397
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11/28 متر مربع (سال وقوع 1396)-3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11/28 متر مربع  (سال وقوع 1396)-4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/21 متر مربع (سال وقوع 1396)-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -6
3/2 متر مربع که از این مقدار به مساحت 1/21 متر مربع بصورت عوارض درآمدي و به 
مساحت 1/99 متر مربع بصورت تخلف ساختمانی میباشد. (سال وقوع 1396)

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به -7
مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0/86 متر مربع  (سال وقوع 1396)

داراي 1 باب کسري پارکینگ  تجاري میباشد.  (سال وقوع 1397)-8
.مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است
*********************************************************

***********
از بابت 23/3 متر مربع تخلف ساختمانی (اضافه بنا در طبقه اول 11/28، اضافه بنا در طبقه 
دوم به مساحت 11/28 و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به 
مساحت 0/74 متر مربع) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11431 مورخ 

1396/10/30 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11518 مورخ 1396/11/29 بوده که  
 در پرونده تخلفات ملک موجود میباشد

*********************************************************
**********************************************

حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و وضع موجود به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي 
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:مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/21 متر مربع (سال وقوع 1396)-1

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به  -2
مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0/12 متر مربع  (سال وقوع 1396)

تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 15 متر مربع-3
داراي 1 باب کسري پارکینگ  تجاري میباشد.  (سال وقوع 1397)-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -5
3/2 متر مربع که از این مقدار به مساحت 1/21 متر مربع بصورت عوارض درآمدي و به 

.مساحت 1/99 متر مربع بصورت تخلف ساختمانی میباشد
********************************************************
از بابت مابقی تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد  به شماره 2/97/12298 مورخ 
1397/06/24 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/1221 مورخ 1397/07/17 بوده که 

 .بپیوست میباشد
 .بعد از  اراي صادره خالفی مشاهده نشد

.رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار  وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تجدید نظر خواهی وراث مرحوم حاجه خانم شیرمرد اصفهانی نسبت به 
راي شماره 11981/97/2 مورخ 97/05/02،صادره از شعبه 2 کمیسیون ماده صد که به 
موجب آن درخصوص تخلفات ساختمانی مذکور در راي معترض عنه، حکم به تخریب 
صادر شده است، با التفات به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري و مشهودات 
اعضاي کمیسیون در معاینه محل ، اوالً در خصوص تخلف مربوط به کسر و اضافه 

نمودن مساحت دو باب مغازه و بالکن آن با توجه باینکه عمالً در مساحت بناي تجاري 
هیچگونه تغییري ایجاد نگردیده و صرفاً با جابجایی دیوار و حایل بین دو مغازه بخشی 
از مساحت یک مغازه کسر و به مغازه دیگر افزوده شده و این مقدار تغییر در بنا و 

جابجایی دیوار اصوالً جز تخلفاتی محسوب نمی گردد که قابلیت طرح در کمیسیون را 
داشته باشد و با هیچکدام از تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها انطباق ندارد ؛ لذا 
با توجه به مراتب مذکور موضوع قابلیت رسیدگی در کمیسیون را نداشته ضمن اعالم 
نقض و بالاثر نمودن راي تجدیدنظر خواسته پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا به 
تکلیف قانونی خود وفق ضوابط پیش بینی شده عمل نماید.ثانیاً درخصوص تخلف 
مربوط به تغییر و استفاده از بناي مسکونی به تجاري نظر باینکه حسب مشهودات 
اعضاي کمیسیون،از محل مذکور به عنوان بناي تجاري استفاده نمی شود و عمالً 

نامبرده به تجارت و کسب و کار در محل مذکور اشتغال ندارد و مراتب تغییر کاربري 
ملک از مسکونی به تجاري محرز و مدلل نمی باشد لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف 

،ضمن نقض راي بدوي به رد آن اظهار نظر میگردد.بدیهی است با توجه به مراتب فوق 
موضوع 2 واحد کسري پارکینگ منتفی اعالم می شود.

ردتخلف 224.17  0
 

3100000  , 1347
 , 1390
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12300 تجدید 
نظر

بازار-خیابا
ن 

شیک-کوچ
ه زیبایی
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توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
 .باب خانه (طبق سند ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

وضع  موجود بصورت دو باب مغازه (قطعه اول و دوم تفکیکی)  و یک باب اطاق قطعه  3 
تفکیکی  و یک باب آپارتمان در طبقه اول میباشد (مساحت اعالم شده به  استناد نقشه 

تفکیکی ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد)
از بابت  اعایانات فوق داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 20315/ش  بوده که شهرداري 
 .با توجه به نامه شماره 449 مورخ 1371/03/05 با نقشه تفکیکی موافقت حاصل نموده است

 طی بازدید بعمل امده تخلفات زیر مشاهده شد
طبق نقشه تفکیکی دو باب مغازه به مساحت 44/6 متر مربع بوده (قطعه اول به مساحت -1
21/5 متر مربع و قطعه دوم به مساحت 23/1 متر مربع)که مالک بدون دریافت مجوز از 
شهرداري بدون  تغییر در مساحت  تجاري با جابجائی دیوارهاي داخلی دو باب مغازه را یکی 
به مساحت 11/2 متر مربع و دیگري به مساحت 33/4 متر مربع تبدیل نموده است. (سال 

 وقوع 1390)(تعمیرات کلی بدون دریافت مجوز  از شهرداري)
مغازه اول به مساحت 33/4 متر مربع داراي بالکن به مساحت 33/4 متر مربع بوده که از  -2

بابت ان هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است.( بالکن بصورت چوبی با قدمت حدود 50
سال)(جنس و قدمت بالکن با توجه به بازدید مجدد که در تاریخ 13397/04/06 صورت 

گرفت قید گردیده  است)
از اطاق قطعه سوم به مساحت 26/83 و آپارتمان در طبقه اول به مساحت 69/34 متر -3

(مربع در حال حاضر به عنوان انبار لباس مورد استفاده قرار میگیرد)(سال وقوع تخلف 1395
با توجه  به استفاده اطاق در طبقه همفک  و آپارتمان در طبقه اول به عنوان تجاري 2  -4

 .باب کسري پارکینگ تجاري دارد

*********************************************************
*********************************************************

**
مغازه اول به مساحت 11/2 متر مربع فاقد بالکن بوده  به عنوان انبار لباس مورد استفاده قرار 

.گرفته و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد
مغازه دوم به مساحت 33/4 متر مربع داراي بالکن سراسري به  مساحت 33/4 متر مربع 
.بوده که به عنوان انبار لباس مورد استفاده قرار گرفته و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد

******************************
به استناد نامه میراث فرهنگی به شماره 973/131/2591 مورخ 1397/03/10 که بپیوست 
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.بوده ملک فوق فاقد عقب نشینی میباشد
حالیه با توجه به نامه ادراه ثبت به شماره 109/97/1636 مورخ 1397/02/18 که بپیوست 
بوده در خصوص اینکه ضلع شمال ملک به پالك ثبتی قید شده در حالیکه برابر وضع موجود 
و نقشه ترسیمی اداره ثبت قسمت دوم حد شمال به کوچه محدود بوده که تایید کوچه و 
مقدار عقب نشینی را خواسته  که با توجه به اختالف نظر بین  خط پروژه و میراث فرهنگی با 
توجه به تایید واحد محترم خط پروژه که در سیستم موجود بوده احتراما در خصوص پالك 
ثبتی 2523/1 بر اساس  بند 6صورتجلسه ابالغی اداره راه و شهرسازي 97/3/29 با حذف 
گذر بندي اتصالت حد جنوب پالك مورد تقاضا موافقت شد و و همچنین  با توجه به نامه 
میراث به شماره 973/131/2591-97/3/10 عدم عقب نشینی پالك مورد تقاضا مورد تایید 

.قرار گرفت
و با توجه به نامه اداره ثبت بپبوست قسمت دوم حد شمال که برابر سند به پالك بوده ولی 
برابر وضع موجود به کوچه بوده با توجه به بررسی بعمل آمده و تایید واحد محترم خط پروژه 

 .قسمت دوم حد شمال به  کوچه 4 متري مورد تایید میباشد
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص اعتراض مالک به راي شماره 11993/97/2 مورخ 97/04/26 صادره از 
شعبه سه که به موجب آن حکم به تخریب بنا صادر گردیده با توجه به محتویات 

پرونده و مفاد گزارش و مشهودات اعضاي کمیسیون  در معاینه محل،نظر باینکه مالک 
صرفاً اقدام به انجام تعمیرات اساسی در قسمت سربندي ساختمان نموده و عمالً 
اقدامی در جهت احداث بنا بدون اخذ مجوز از شهرداري(بدون اخذ پروانه)ننموده 

است،از طرفی اقدام مذکور از شمول ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن خارج 
می باشد لذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه مذکور نقض و بالاثر می گردد.بدیهی 

است در این خصوص شهرداري به تکلیف قانونی خود عمل نماید.

ردتخلف 57.65  0
 

2100000  , 1397 1397/06/24 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12301 تجدید 
نظر

فرهنگ-بط
رف 

توشیبا-جن
ب بنگاه 
نیازي 
-داخل 
کوچه
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قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب خانه  
ویالئی  برابر سوابق موجود در شهردار  داراي سند مالیکت بشماره ثبتی 2838/16 بصورت 
ششدانگ یکقطعه  زمین بیاض  در سند مساحت عرصه قید نگردیده از بابت عرصه بسطح 
177/39 متر مربع و اعیان مسکونی  بسطح 80 متر مربع برابر سند قطعی غیر منقول بشماره 

. 220249-92/7/18 داراي بالمانع بشماره 2/33/80703-92/3/22  میباشد
حالیه  متقاضی   به جهت اخذ مجوز  تعمیرات جزئی داخلی  شامل کف سازي و کاشیکاري 

 مراجعه نموده است

وضعیت موجود متقاضی مبادرت به تعویض کامل سربندي و اجراي آن با مصالح فلزي  در 
 حال اقدام بوده مشمول تعمیرات کلی میگردد

با توجه به خط پروژه شماره 1568 پیوست کال بسطح 57/65 مترمربع ( از ابن مقدار بسطح  
.22/95 متر مربع از اعیان و مابقی بسطحئ 34/7 متر مربع از عرصه در تعریض میباشد

714

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 14200312(چهارده میلیون و  دویست هزار و  سیصد و  

دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.5  0.75
 

445500  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12303 تجدید 
نظر

تختی--بها
رانه2
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ یک قطعه زمین  به مساحت 252.40 مترمربع برابر سند مالکیت 
بوده که داراي اعیان به مساحت تقریبی 190 متر مربع بوده و داراي بالمانع شماره 

 .  3/33/8262 - 84/3/29 است
حالیه اقدام به احداث بارانداز خالف ساز به مساحت تقریبی 42.5 متر مربع نموده است سال 

وقوع 1392
. جهت اظهار نظر در خصوص میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه است

--------------------------------------
به استناد خط پروژه شماره 1185 به مساحت تقریبی 2.75 متر مربع از عرصه در مسیر 

. تعریض قرار دارد
. درخواست اعالم بدهی از سوي اداره اجراي اسناد رسمی را دارند

-------------------------------------
داراي راي کمیسیون بدوي  ماده صد به شماره 2/97/11945 مورخه 1397/04/09 مبنی بر 
تخریب بوده و نیز داراي تصمیم کمیسیون به شماره 2/97/12075 مورخه 1397/05/27  
مبنی بر ( پرونده عینا جهت بررسی در خصوص میزان دقیق تخلفات ( گزارش جدید ) به 
شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی تهیه و نتیجه به این کمیسیون منعکس 

. گردد ) است
در پاسخ به اطالع کمیسیون میرساند طی بررسی میدانی به عمل آمده  سال وقوع تخلف به 

. 1386 تغییر می یابد

71
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي عباس هوشمند سیاهمزگی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقه اول جمعاً بمساحت 
14.13 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 47476800(چهل و  هفت 
میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 14.13  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/155 مورخ 1396/11/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 597.78 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت ستون هاي طبقه دوم بوده و براساس 
نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:8.48 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.24 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.24 مترمربع -2
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقه  -3

اول به مساحت 5.65 مترمربع
.فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.50 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 69.66 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

.سال تخلف 1397 -
.با استناد به پروانه صادره داراي عقب نشینی به مساحت 0.62 مترمربع می باشد

//.استعالم موقعیت مکانی دارد

716

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسین نجفقلی اوحدي محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 77/73 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
421685250(چهارصد و  بیست و  یک میلیون و  ششصد و  هشتاد و  پنج هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 77.73  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/29 2/97/12308 بدوي دانش  
سرا-بن 
بست 17
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/154 مورخه 1396/11/15 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیر شیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

342.37 مترمربع صادره گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (اجراي خرپشته) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 77.73 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.96 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.69 مترمربع بصورت عدم اجراي انباري -5
.به مساحت 18.07 مترمربع داراي کسري فضاي باز بوده و رعایت فضاي سبز می گردد -6

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در خصوص عقب نشینی متعاقبا پس از تخریب کامل اعیان قدیمی و تکمیل احداث  -11
.جدید اظهار نظر می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.63 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 76.17 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

71
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راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی عینا تأیید می گردد. جریمه 16.97  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/06/31 2/97/12309 تجدید 
نظر

رودبارتان-ن
بش کوچه 
مسگر

2-3-10152-40-1-0-0 71
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به 
ضریب 1) جریمه بمبلغ 246,233,000(دویست و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  

سی و  سه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 79.43  1
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 47 مورخه 1396/03/02 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 300/84 مترمربع صادر گردیده 
.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 77/96 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 7 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22/50 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22/50 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22/50 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 3/46 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مشاعات زیر شیروانی به انباري اختصاصی به مساحت  -6

1/35 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 0/12 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا است -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 16/97 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81/23 درصد می باشد.(به میزان 6/63 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي تبدیل پیلوت به 
انباري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1050000(یک میلیون و  پنجاه هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3  0.5
 

700000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 2/97/12312 بدوي خمیران 
زاهدان 
-خیابان 
صفایی

2-3-10181-19-1-7-0 719
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توضیحات بازدید احتراما پیرو  درخواست   متقاضی (شاکی)  که بشماره 108588-97/6/7 در اتوماسیون  
شهرداري ثبت گردیده است   طی بازدید بعمل آمده از پالك متقاضی ( شاکی)  برابر سوابق 
موجود در شهرداري  بصورت  یک واحد آپارتمان در طبقه چهارم به استناد پروانه و پایانکار 

. مندرج در جدول سوابق داراي بالمانع  میباشد
حالیه وضع موجود در قسمت همکف به سمت درب ورودي ماشین رو انباري بسطح تقریبی 
3 متر مربع موجود بوده که از بابت آن سوابقی  در پرونده شهرداري رویت نشده است .نیاز 
به ارائه مدارك از سوي مالک میباشد . پس از ارائه مدارك اعم از کروکی ثبتی و صورتمجلس 
تفکیکی قابل بررسی خواهد بود با توجه به عدم ارائه مدارك ذکر شده   مساحت اعالم شده 
انباري در جدول کابریها بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود 

: موارد تخلف به شرح زیر است
بناي مازاد بر تراکم بسطح تقریبی 3 متر مربع ( از بابت  تبدیل قسمتی از پیلوت به  -1

انباري )
 سال محاسبه تخلف 1392 میباشد

برابر دستور معاونت محترم تخلف صورت گرفته پس از پایانکار در قسمت پیلوت درقسمت 
درب ورودي پارکینگی بوده وضعیت موجود منجر به کسري پارکینگ نگردیده است 

هیچگونه شکایتی از سوي واحد هاي دیگر  در شهرداري ثبت نشده است الزم بذکر است که 
. هیچگونه همکاري از طرف مالک جهت ارائه مدراك و صورتمجلس تفکیکی ارائه نگردید

...................................
:و همچنین بازدید بعمل آمده از پالك متشاکی  ( ملک همسایه)

برابر سوابق موجود در شهرداري بر روي پالك فوق   پروانه ساختمانی شماره 114 مورخه   
1394/12/03 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی 
و به مساحت کلی 558.55 مترمربع صادر گردیده است. و همچنین داراي تمدید پروانه 
بشماره 302908-96/12/15 میباشد  ساختمان صدرالذکر در مرحله ستون سقف اول بوده با 
توجه به عدم همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك و کروکی نقشه برداري متراژ اعالم شده 
تخلف در جدول کاربریها بصورت تقریبی بوده پس از ارائه کروکی نقشه برداري قابل بررسی 

: خواهد بود موارد تخلف به شرح زیر است
 اضافه بنا در همکف بسطح تقریبی 14 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح تقریبی 14 متر مربع -2
 سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

با توجه به عدم کف سازي  و عدم دیوار چینی و عدم تعبیه درب ورودي  کسري پارکینگ  
متعاقبا اعالم میگردد
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و همچنین در خصوص تخطی مالک از تبصره کلی 7 سقف تراکم شهري  پس از ارائه کروکی 
.نقشه برداري متعاقبا اعالم میگردد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد.  موارد 
فوق طی درخواست شماره 318859-97/6/14 در شهرداري ثبت گردیده و در مرحله ارسال 

.به کمیسیون میباشد
.....................

حالیه  شاکی ( همسایگان  ساختمان کادوس ) از بابت موارد زیر شامل : 1- عدم رعایت 
اصول ایمنی نصب حفاظ که موجب ورود خسارت و پرتاب شدن مصالح  به محوطه حیاط و 

خسارت به اتومبیل داخل پارکینگ 2- ترك برداشتن دیوار و کاشی هاي حیاط 3
-کارفرمایان بدلیل عدم رعایت فاصله بین دیوار و ساختمان  موجب محدود کردن نور و 
منظر ساختمان گردیده است و همچنین  با توجه به اینکه پروانه ساخت  ملک مذکور مربوط 

.به سال 94 میباشد نیاز به تمدید دارد. معترض میباشند
با توجه به عکس منضمه از دیوار شاکی و بازدید از ملک شاکی ریزش بتن بر روي خودرو و 
موزائیک مشهود بوده و درز انقطاع با توجه به قناص بودن زمین در انتهاي اعیان  شاکی 10 
سانتی متر رعایت شده و در قسمت دیوار محوطه شاکی از 10 سانتی متر به 8و6 سانتی متر 
تقلیل یافته است اظهار نظر در خصوص عدم  رعایت درز انقطاع  نیاز به نظریه کارشناسان 
سازمان نظام مهندسی میباشد  و همچنین در خصوص ترك خوردگی دیوار ( بر اثر عملیات 
. ساختمانی بوده یا خیر )  نیاز به نظریه کارشناسان ذیصالح دادگستري  میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي باالبر در همکف و 

طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 24,030,000(بیست و  چهار میلیون و  سی 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9  0.75
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 2/97/12313 بدوي دکتر -
حشمت--با
قر نانوا

2-2-20105-30-1-0-0 720

توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه همسایه  بشماره 38724-97/3/3 ثبت در اتوماسیون شهرداري 
وهمچنین برابر  گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2طی بازدید بعمل 
آمده  از مکان فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري بر روي پالك فوق بصورت یکباب 
ساختمان مسکونی  2/5 طبقه  در دو واحد مسکونی بمساحت کلی 329 متر مربع   پروانه 
ساختمانی بشماره  617-69/12/27 و پایانکار بشماره 6876-71/6/9 صادر گردیده و 
همچنین از بابت تعمیرات جزئی شامل  تعویض نما سیم کشی ، لوله کشی ، کف سازي ، 
ترمیم راه پله ، گچ بري ، کناف کاري ، و تعویض ایرانت سقف با حلب  .داراي مجوز تعمیرات  

 بشماره 284771-95/12/23 میباشد
وضعیت موجود مکان صدرالذکر بر خالف مجوز مبادرت به  تخریب قسمتی از دیوار حد 
شمال و نصب دو درب پارکینگی کنترلی ( کرکره اي برقی)و تعویض درب آهنی  در حد 
جنوب و نصب درب کنترلی ( ماشین رو) اقدام نموده که مشمول تعمیرات کلی میگرددو 
همچنین در حد جنوب در قسمت محوطه  مالک بودن مجوز در حال احداث باالبر برقی از 
همکف به طبقات  میباشد همسایه در اینخصوص معترض بوده با توجه به عدم همکاري مالک 
در خصوص ارائه مدارك و عدم ورود به داخل ملک تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها 
بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك و نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی 

: قابل بررسی خواهد بود فعال موارد تخلف به شرح زیر است
احداث باالبر برقی در همکف و طبقات کال بسطح 9 متر مربع  -1

.سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

. بر اساس خط پروژه شماره 495 فاقد عقب نشینی است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  898044000(هشتصد و  نود و  هشت میلیون و  چهل و  چهار هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 106.91  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12317 تجدید 
نظر

منظریه-ابو
ذر 

شمالی-بن 
بست سوم

2-3-10031-25-1-0-0 721
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 117 مورخ 1396/06/22 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 601/3 متر مربع صادر گردیده 

.است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اتمام نازك کاري بوده بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري  
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 126/16متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد

با توجه به درخواست متقاضی که به شماره 85299 مورخ 1397/05/07 ثبت در اتوماسیون 
این منطقه گردیده است مبنی بر اینکه در هنگام پروانه در فضاي زیرشیروانی بخشی از 
موارد ذکر نشده است با توجه به بررسی بعمل امده مساحت راه پله آسانسور و اتاقک 
اسانسور 25/3متر مربع بوده که در پروانه صادره 19/6 متر مربع ذکر شده است همچنین 
راهرو به مساحت 5 متر مربع در پروانه صادره قید نشده است که با این تفاسیر مساحت 
زیرشیروانی 40/3 متر مربع میباشد.(مساحت پروانه از 590/6 متر مربع به 601/3 متر مربع 

تغییر یافته است)
اضافه بنا  در همکف به مساحت 31/54متر مربع -1

ا ضافه بنا  در طبقه اول به مساحت   31/54 متر مربع-2
اضافه بنا  در طبقه دوم به مساحت   31/54 متر مربع-3
اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت   31/54 متر مربع-4
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت   0/17 متر مربع-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله اساسنور و اضافه نمودن به -6
 مسکونی  در همکف و  طبقات به مساحت 9/92 متر مربع

 کسري پارکینگ ندارد
مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****
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از بابت 29/17 متر مربع اضافه بنا در همکف د اراي راي کمیسیون ماده صد  به شماره 
2/96/11118 مورخ 1396/08/29 مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/96/11389  مورخ 1396/10/23 مبنی بر جریمه میباشد
*********************************************************
*********************************************************

*******
:حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماداي صد داراي مابه التفاوت   به شرح  زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 2/37 متر مربع (به علت خطا در محاسبه یابی) -1

ا ضافه بنا  در طبقه اول به مساحت   31/54 متر مربع-2
اضافه بنا  در طبقه دوم به مساحت   31/54 متر مربع-3
اضافه بنا  در طبقه سوم به مساحت   31/54 متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به -5
 مسکونی  در همکف و  طبقات به مساحت 9/92 متر مربع

 رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به  حضورتان الزامیست

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 

طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 352682400
(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 59.98  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12319 بدوي خیابان 
ضیابري-کو
چه واحدي

2-2-10059-26-1-0-0 72
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي انباري زیرشیروانی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6,384,000(شش میلیون و  سیصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.9  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12319 بدوي خیابان 
ضیابري-کو
چه واحدي

2-2-10059-26-1-0-0 72
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/161 مورخه 1396/12/03 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.583.18 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 59.46 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6
.مساحت 1.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.5 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم تنها شامل پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در خصوص عقب نشینی متعاقبا و پس از اجراي دیوار مشرف به کوچه اظهار نظر می  -11
.گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.99 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 66.56 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 59.46 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي 
راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.52 
مترمربع، بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به 
مساحت 1.9 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.5 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر 
مساحت انباري (5 مترمربع)و تبدیل قسمتی از پیلوت به اتاق جلسات به مساحت 23.37 
مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/97/12319 مورخه 1397/07/07 و راي تجدید نظر شماره 
2/97/12455 مورخه 1397/08/01 کمیسیون ماده صد بوده که طی آن در خصوص تبدیل 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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قسمتی از پیلوت به اتاق جلسات به مساحت 23.37 مترمربع محکوم به تخریب و مابقی 
.محکوم به جریمه گردید که طی بازدید مجدد بعمل آمده راي تخریب اجرا گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسماعیل روح بخش و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر احداث بارانداز بمساحت 5 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 4800000(چهار میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 5  1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 2/97/12320 بدوي آیت ا... 
ضیابري

2-2-10037-68-1-0-0 72
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توضیحات بازدید حتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه 
چهارم به انضمام انباري و پارکینگ، که داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم بوده و پس 
احدي از مالکین اقدام به احداث بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 5 مترمربع در حیاط 
مشاعی حد شمالی جهت سرپوشیده نمودن مخزن آب نموده است.(سال وقوع تخلف 

(1396.
ضمنا صرفا واحد فوق الذکر بازدید گردیده و در خصوص تخلف احتمالی داخل سایر واحد ها 

.نمی توان اظهار نظر نمود
رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بارانداز حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  345369600(سیصد و  چهل و  پنج 

میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 119.92  3
 

960000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/12321 بدوي بلوار امام -
جنب 
رستوران 
--محرم

2-3-10063-390-1-0-0 72
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده توسط متقاضی عرصه و اعیان (زمین مشتمل بر 16 باب مغازه و 
 . سرویس بهداشتی) به شماره 12/16674 به مساحت 807.2 مترمربع قطعه 2 تفکیکی است
در وضع موجود مالک اقدام به حذف دیوار بین واحدهاي تجاري 3 الی 8 (مشخص شده بر 
روي نقشه تفکیکی) نموده است که در وضع موجود به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار 
می گیرد. همچنین سرویس بهداشتی موجود در نقشه نیز در وضع موجود حذف و عمال به 
واحد تجاري 15 الحاق گردیده است. از واحد تجاري شماره 1 به عنوان دفتر کار مورد 

استفاده قرار گرفته و واحد تجاري شماره 2 نیز به عنوان مغازه مورد استفاده قرار گرفته و از 
.سایر واحدهاي تجاري به عنوان انباري جهت رستوران استفاده می گردد

.از بابت 16 باب مغازه و سرویس بهداشتی داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد
حالیه برابر بازدید به عمل آمده بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث بارانداز 

پارکینگی به مساحت 119/92 مترمربع برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ممهور به 
مهر مهندس نقشه بردار گردیده است. (سال وقوع 1397)

الزم به ذکر است از پالك مزبور به صورت انباري و پارکینگ رستوران محرم واقع در حد 
.شمالی مورد استفاده قرار می گیرد

72
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 353068800

(سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 52.54  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 2/97/12322 تجدید 
نظر

سبزه میدان 
-کوچه 
ضیائ العما

2-2-10025-120-1-0-0 72
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
385,207,200(سیصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  دویست و  هفت هزار و  دویست) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 76.43  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 41,496,000(چهل و  یک 

میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 24.7  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
264,902,400(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  نهصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 39.42  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 2/97/12322 تجدید 
نظر

سبزه میدان 
-کوچه 
ضیائ العما

2-2-10025-120-1-0-0 72
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 27 مورخه 1396/02/18 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 9 واحد مسکونی به مساحت کلی 1093/82 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 108/06 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 17/16 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17/16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17/16 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17/16 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 39/42 مترمربع (از این مقدار به مساحت 22/26  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي)

کاهش بنا در انباري زیرشیروانی،راهرو و راه پله و آسانسور به مساحت 3/50 مترمربع -6
الزم به توضیح است شیب بام در زیرشیروانی رعایت نگردیده و باعث ارتفاع بیش از حد  
مجاز در زیرشیروانی گردیده است (به طور تقریبی برابر 2/70 متر) لذا در قسمت مزبور فاقد 

.مستحدثات است
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 7/40 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -8

 به مساحت 0/39 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 52/54   -9

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -10
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 24/70 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 64/90 درصد می باشد.(به میزان 4/90 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
در زمان صدور پروانه داراي دو  باب پارکینگ با هم در تزاحم بوده که برابر جانمایی 

پارکینگ هاي ارائه شده حالیه چهار باب پارکینگ با هم در تزاحم می باشد. لذا داراي یک 
.باب عوارض کسري پارکینگ درآمدي خواهد بود
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در حال بهره 

برداري می باشد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات (افزایش سطح اشغال)، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 53,600,400(پنجاه و  سه میلیون و  ششصد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 255.24  3
 

70000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/15 2/97/12327 بدوي چهارراه -
میکائیل-خ 
نادرصفائی-
چهاردهم

2-3-10254-109-1-0-0 72
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ عرصه 
.و اعیان و اعیان خانه (طبق سند تک برگ ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

وضع موجود بصورت آپارتمانی 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی بوده که داراي پروانه 
احداث بنا به شماره 255 مورخ 1361/03/16  به مساحت 500 متر مربع بصورت 3 اشکوبه 

.بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
. پایانکاري ساختمان مورد اشاره دریافت ننموده است

بعد از پروانه صادره داراي گزارشی از شهرداري به شماره 3/33/13325 مورخ 1392/07/10 
بوده که در پرونده فنی موجود بوده و به این موضوع اشاره شده که با توجه به انتقال اجرائی 
بودن و عدم ورود به ملک  در صورت داشتن خالف  به عهده خریدار بوده و شهرداري هیچ 

. گونه مسولیتی نخواهد داشت
حالیه با توجه به نقشه برداري از اعیان که از طرف مالک ارائه داده شده داراي اضافه بنا 

:نسبت به پروانه صادره به  مساحت 255/24 متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 63/81 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 63/81 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 63/81 متر مربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 63/81 متر مربع-4

سال وثوع تخلف 1364
به استناد خط پروژه شماره 596 به مساحت تقریبی 6/4 متر مربع در تعریض کوچه بن بست 

 .8 متري قرار دارد
*********************************************************

********************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12327 مورخ 

 .1397/10/15  میباشد
 .بعد از راي صادره خالف جدیدي  مشاهده نشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
40,236,000(چهل میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 23.95  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/07/17 2/97/12334 بدوي چهارراه 
میکاییل-پ
شت بانک 
مسکن-روب
روي 
دبیرستان 
شریعتی-کو
چه 

اسد(پهلوان 
(3

2-3-10182-5-1-0-0 72
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 940128000(نهصد و  چهل میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 111.92  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 54 مورخ 1396/03/08 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 473.75 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:107.04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 26.76 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.76 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.76 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.76 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.94 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 4.20 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی  به مساحت 0.68  -8
مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازادبرتراکم به مساحت 23.95  -9
.مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 75درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

.فعال کسري پارکینگ ندارد
.سال تخلف 1397 می باشد
 //.درخواست عدم خالف دارد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 35,280,000(سی و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.25  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/07 2/97/12340 بدوي چمارسرا-ك
وچه شارمی

2-2-10209-39-1-0-0 72
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 99.83  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/07/07 2/97/12340 بدوي چمارسرا-ك
وچه شارمی

2-2-10209-39-1-0-0 72
8

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی شماره 299170 مورخ 1396/11/24 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1088.05 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري 
ارائه شده توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت کلی 7.81 مترمربع به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.45 مترمربع -1
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.36 مترمربع -2

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -3
طبقات به مساحت مجموعاً 4.86 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.39  -4
مترمربع

تعداد واحدها از 6 به 7 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش  -5
تعداد واحد در طبقه سوم به مساحت 99.83 مترمربع

کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است با توجه به تزاحم دو باب پارکینگ، بایستی  -6
عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.39 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود نیز  59.39 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

 سال تخلف 1397 -
//.درخواست عدم خالف دارد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

36015000(سی و  شش میلیون و  پانزده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 171.5  0.1
 

2100000  , 1392 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12342 بدوي پل عراق  
-کوچه 
شهاب

2-3-10020-170-1-0-0 72
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو  نامه شماره ش ر -200/93754-93/2/15 کمیسیون محترم و عطف بنامه 
شماره ش ر - 115195-96/6/11 شهرداري منطقه دو حالیه به جهت به روز رسانی پرونده و 
ارسال مجدد  به کمیسیون محترم ماده صد برابر سوابق موجود و محتویات پرونده در 

:شهرداري به شرح زیر میباشد
مکان فوق بصورت دو باب اطاق از پالك 2744 برابر فرم اجاره نامه عرصه و اعیانی مسکونی 
موقوفات متصرفی به شماره 16501 مورخ 1378/12/10 بوده حالیه مشتمل بر اعیانات به شرح 

:زیر که بدون مجوز ساخته شده اند می باشد
 ساختمان ویالیی به صورت 1/5 طبقه به مساحت 124/56 مترمربع با اسکلت بلوکی-1

 باراندازبه مساحت 29/04 مترمربع-2
انباري جدا ساز در محوطه به مساحت 6/80 مترمربع با اسکلت بلوکی-3
سرویس جداساز در محوطه به مساحت 11/10 مترمربع با اسکلت بلوکی-4

.با توجه به مساحت عرصه کل اعیانات به مساحت 171/5 مترمربع داخل تراکم می باشند
.سال تخلف 1392 می باشد

قابل ذکر است به اظهار متقاضی اعیانات فوق پس از وقوع آتش سوزي ساختمان موجود در 
.سال 1392 ساخته شده است

.یکباب کسري پارکینگ مسکونی دارد
 

با توجه به عدم وجود سند مالکیت و نامه شماره ب/9027298/ص معاونت محترم معماري و 
شهرسازي اعالم عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر 

.می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرامرز دایمی گزنی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 28.56 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 95961600(نود و  پنج میلیون و  نهصد و  

شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 28.56  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/07 2/97/12346 بدوي بلوار 
امام-کوي 
ناصریه-کو
چه هجرتی

2-3-10133-1-1-0-0 73
0

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 
از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و 

اعالم می گردد.

ردتخلف 143.92  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1396/02/23 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 910/48متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 26/64 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 3/68متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1/56 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1/56 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1/56 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 1/56 متر مربع-5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 16/72 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 1/92 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد  مسکونی به دو واحد مسکونی در طبقات  -8
 سوم و چهارم هر کدام به مساحت 71/96 متر مربع و مجموعا به مساحت 143/92متر مربع

به مساحت 23/95 متر مربع کسري فضاي سبز  دارد -9
به مساحت 69/81 متر مربع کسري فضاي باز دارد -10

 .مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت 8 آیتم اول تخلفات (28/56 متر مربع افزایش بنا و بناي مازاد برتراکم- 143/92 متر 
مربع افزایش تعداد واحد مسکونی) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12346 

.مورخ 1397/07/07 بوده که  بپیوست میباشد
.حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد  داراي مابه اتتفاوت به شرح زیر میباشد

به مساحت 23/95کسري فضاي سبز  دارد -1
به مساحت 69/81 متر مربع کسري فضاي باز دارد-2

*********************************************************
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*****************
کسري پارکینگ ندارولی با توجه به افزایش واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد 

مشمول 1 باب عوارض درآمدي کسري پارکینگ میگردد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی وراث مرحوم صغرا کیهان نژاد بیجرودکلی  
و شرکاء محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع 
بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه 
بنا به مساحت 9/72 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 789750(هفتصد و  هشتاد و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 9.72  0.5
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 2/97/12349 بدوي دباغیان-کو
چه 

شهیدیوسف
ي
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب خانه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

برروي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 129 مورخ 1371/12/05 بصورت یک و نیم طبقه 
در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 128 متر مربع((طبق همکف 88 متر مربع و نیم طبقه 40

.  متر مربع)  صادر شده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****************
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام عملیات نازك کاري و سفت کاري بوده (فاقد فعالیت 
کارگري -ملک مورد استفاذه قرار میگیرد) میباشد و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده 

:از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت  9/72متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2/57 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7/15متر مربع-2
 تبدیل پیلوت  به مسکونی به مساحت 12/88 متر مربع -3

 سال وقوع تخلف 1376
 .مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

تبصره ماده 7 ندارد
*******************************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12349 مورخ 

 .1397/07/17 بوده که در پرونده بپیوست میباشد
:حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

 تبدیل پیلوت  به مسکونی به مساحت 12/88 متر مربع -1
 سال وقوع تخلف 1376

به استناد خط پروژه شماره 2546 به مساحت تقریبی 3/85 متر مربع از اعیان و به مساحت 
 .تقریبی 1/8 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري قرار  دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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در خصوص اعتراض آقاي محمدنقی پورعباس نسبت به راي شماره 2.97.12285 مورخ 
97.6.24 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد.

جریمه 17  2
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12350 تجدید 
نظر

پارك -
شهر-حافظ
-بن بست 
عالءالدین
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/303729-97/4/2 و عطف بنامه شماره  ش ر 
-88779-97/5/10 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق  برابر 
مدارك ارائه شده داراي دو جلد  سند مالکیت  تک برگی بشماره ثبتی 819/6 هر کدام سه 
دانگ مشاع از ششدانگ برابر سوابق ارائه شده از بابت اعیان بسطح 247 متر مربع  داراي 

. بالمانع بشماره 2/33/19795-86/6/29 از شهرداري میباشد
وضعیت موجود ملک مورد نظر در تاریخ 1396/9/26 دچار حریق گردید که از این بابت  
داراي نامه شماره 192215-96/9/26 از سازمان آتش نشانی میباشد و مالک مبادرت به 
تعویض قسمتی از حلب  و  ترمیم چوب سربندي بودن افزایش ارتفاع و تعویض لمبه هاي 
: قدیمی  اقدام نموده است مشمول تعمیرات جزئی میگردد. موارد تخلف به شرح زیر است

در قسمت محوطه باراندازي بسطح تقریبی 17 متر مربع با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت  
. سایه روشن  موجود است که قدمت آن مربوط به سال 1387 میباشد

با توجه به خط پروژه طرح تفضیلی قدیم  داراي عقب نشینی بمساحت 26.2 متر مربع از 
. عرصه می باشد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي تبدیل راه 
پله به بناي مفید ساختمان ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با 
جریمه به مبلغ 210645000(دویست و  ده میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار ) 

ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 45.3  1.5
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1397/07/07 2/97/12351 تجدید 
نظر
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ه تیر -نبش 
کوچه نشاط
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 26مورخ 1393/02/15بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت در 4واحد مسکونی به مساحت کلی 498/86متر مربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در حد پایان عملیان سفت کاري و نازك کاري ه و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 90/40

:متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 18/08متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 18/08متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 18/08متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 18/08متر مربع-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18/08 متر مربع-5
کاهش بنا در طبقه پنچم از بابت راه پله و آسانسور به مساحت 6/71 متر مربع(نسبت به -6

پروانه)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به  -7

 مسکونی  در همکف و طبقات به مساحت 45/3 متر مربع

*********************************************************
*********************************************************

*******************************************
.کسري پارکینگ نداشته و مشمول ضوابط تبصره ماده 7 نمیگردد

از بابت 90/4 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/93/8240 مورخ 
1393/10/27 و  راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره به شماره 2/93/8302 مورخ 

 .1394/11/25میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
:حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به  -1
 مسکونی  در همکف و طبقات به مساحت 45/3 متر مربع

*********************************************************
********************

 .با توجه به بازدید در تاریخ 1396/10/20 بروز شده و مورد تایید میباشد
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.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 110602800(یکصد و  ده میلیون و  ششصد و  دو هزار و  هشتصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.81  1.75
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 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 142 مورخه 1394/12/27 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 323.55 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 57.32 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.83 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.55 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12.55 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 12.55 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.84 مترمربع -5

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -6
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما اجرا گردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -9
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 35.9 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.16 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

.موجود 77.94 درصد می باشد
.زمان صدور پروانه فاقد آسانسور بوده ولی حالیه آسانسور اجرا گردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 42.11 مترمربع (همکف به مساحت 13.41 مترمربع، طبقه 
اول به مساحت 14.35 مترمربع و طبقه دوم به مساحت 14.35 مترمربع) و بازگشت تراکم 
اعطایی (تبصره کلی شماره 7) به مساحت 35.9 مترمربع داراي راي بدوي شماره 
2/96/10618 مورخه 1396/03/06 و راي تجدید نظر شماره 2/96/10728 مورخه 

:1396/04/27 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه اول به مساحت 1.8 مترمربع -2
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.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه دوم به مساحت 1.8 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 12.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.84 مترمربع..(سال وقوع تخلف 1396) -5
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

سایر سایر 113.38 55000  , 1350
 , 1393

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12356 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-گوهر
ي-حبیب 
زاده

2-2-10165-51-1-0-0 73
5

توضیحات بازدید
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
229,185,600(دویست و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 136.42  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/07/17 2/97/12360 بدوي تختی-کوچ
ه شهید 
خسراقی 
-کوچه 
حقانی

2-1-10042-29-1-0-0 73
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ851,356,800(هشتصد و  پنجاه 
و  یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 126.69  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي مکان فوق پروانه ساختمانی بشماره 5 مورخ 95/04/03 بصورت 4 طبقه روي پیلوت با 
زیربناي 904.34 مترمربع در 7 واحد مسکونی صادر گردیده حالیه ساختمان در مرحله نازك 
کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 96.26 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.14 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.88 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.88 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.88 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 41.48 مترمربع(از این مقدار به مساحت 25.60  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.64 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 24.26 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 136.42  -8

.مترمربع می باشد
.تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 6 واحد کاهش یافته است -9

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله به انباري زیرشیروانی به مساحت 6.17 -10
 مترمربع

فعال کسري پارکینگ ندارد.(اظهارنظر نهایی در خصوص کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا 
پس از تست عملی در زمان پایان کار اعالم می گردد.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 67 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

// سال تخلف 1397 -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان14.91 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 25048800
(بیست و  پنج میلیون و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 14.91  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/09/20 2/97/12362 بدوي خیابان امام 
خمینی 
-خیابان  
نادر 

صفایی- بن 
بست 18

2-3-10181-21-1-0-0 73
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 141,355,200(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  پنج 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.04  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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14:37زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 64مورخ 1396/03/20 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 468/06 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 25/08 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 7/96 متر مربع که از این مقدار به مساحت 6/19 متر  -1

 .مربع بصورت سایه کنسول بوده و خالف ساختمانی محسوب نمیگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 7/96 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 7/96 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم به مساحت 1/2مترمربع-4
 کاهش بنا زیرشیروانی به مساحت 18/96 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 5/15 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 14/91 بعنوان تخلف ساختمانی 

. .(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********************************
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احتراما به استحضار میرساند در راستاي  شکایت همسایه ضلع جنوبی  در خصوص عدم 
رعایت درز انقطاع  که به شماره 78912 مورخ 1397/04/30 ثبت در اتوماسیون این منطقه 
گردیده است به اطالع میرساند که با توجه به گزارش کارشناس ماده 27 که به شماتره 
97/238 مورخ 1397/08/14  بپیوست پرونده بوده رعایت درز انقطاع در ضلع جنوب که 

مورد شکایت همسایه میباشد میگردد
ولی درز انقطاع در ضلع شمال رعایت نمیگردد ولی هنوز ملکی در همسایه ضلع شمالی 
ساخته نشده است . (مالک پالك ضلع شمالی آقاي جعفر رنجکش بوده که زمین فوق الذکر 

نیز مالیکتیش در اختیار ایشان میباشد)

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي بدوي  با اعمال همان ضریب قبلی 
(ضریب یک) عینا تایید میگردد ضمنا با عنایت به  نامه شماره 126983 مورخ 

97.07.02 شهرداري منطقه ، متراژ تراس روباز  از 35.22 مترمربع به 3.22 مترمربع 
اصالح و جریمه  بملغ 4,186,000(چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال  

صادر میگردد .

جریمه 3.22  1
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 2/97/12370 تجدید 
نظر

الکانی-عطا
آفرین--بن 
سوم

2-2-10020-197-1-0-0 73
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 70526400(هفتاد میلیون و  پانصد و  بیست و  شش هزار و  

چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 20.99  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 252 مورخ 1385/12/22  و پایانکار صادره به 
شماره 48910 مورخه 1388/11/29به صورت 3  طبقه روي پیلوت به انضمام تراس روباز  در 

.2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 537.24 مترمربع صادر گردیده است
حالیه مالک اقدام به توسعه بنا و احداث آسانسور هیدرولیکی و راهرو متصل به آن اقدام 
نموده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

: 23.12 مترمربع به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.61 مترمربع.  ( از این مقدار به مساحت 3.28 متر  -1
مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.20 متر مربع تاسیسات آسانسور و به مساحت 2.13 
متر مربع توسعه پیلوت به صورت سایه کنسول که اضافه بنا محسوب نمیگردد )  سال وقوع 

1397
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.17 مترمربع  .  ( از این مقدار به مساحت 3.11 متر  -2

مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.06 متر مربع به صورت راهرو ) سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.17 مترمربع  . ( از این مقدار به مساحت 3.11 متر  -3

مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.06 متر مربع به صورت راهرو ) سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.17 مترمربع  . ( از این مقدار به مساحت 3.11 متر  -4

مربع احداث آسانسور و به مساحت 2.06 متر مربع به صورت راهرو ) سال وقوع 1397
. داراي کاهش بنا به مساحت کلی 1.22 متر مربع نسبت به پایانکار صادره است
. الزم به ذکر است آسانسور مذکور در حیاط خلوت احداث گردیده است

کسري پارکینگ ندارد ( پارکینگ شماره یک بر اساس ابعاد کروکی ثبتی طراحی گردیده 
است )

در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر و عقب نشینی 
. مطابق ضوابط روز الزامی است

----------------------------------
طی بررسی به عمل آمده در سال هاي ماضی به مساحت 64 متر مربع  تراس روباز به صورت 
یک دوم ( 32 متر مربع ) محاسبه گردیده که داراي صورت جلسه کمیسیون بدوي مورخه 
1388/08/10 بوده و لذا از این بابت تخلفی ندارند .لذا داراي مابه التفاوت نسبت به راي به 

. مساحت 3.22 متر مربع است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 46267200(چهل و  شش میلیون و  دویست و  شصت و  هفت هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.18  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 2/97/12371 بدوي سعدي - 
شهرو 
روستا 
-کوچه 
 ضمیریان

2-1-10013-27-1-0-0 73
9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 48  مورخ 1395/07/25 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 810.41 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 8.10

: مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.62 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.62 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.62 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.62  مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.62  مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.58 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 0.76 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.32  -8
مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 55.60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 56.18 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
 .فعال کسري پارکینگ ندارد 

.با توجه به کمتر بودن اضافه بنا از 5 % زیربناي پروانه صادره مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سابقه در واحد خالف ندارد

.سال تخلف 1396
//.درخواست عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 

ضریب 2) جریمه بمبلغ 1,292,592,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  دو میلیون و  
پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 192.35  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/26 2/97/12374 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کوچ
ه 

بادکوبه-سر
اي 

سرچشمه

2-2-10203-42-1-0-0 740
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/200 مورخه 1396/12/28 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 449.36 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 179.36 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 44.84 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.84 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.84 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.84 مترمربع -4

. کاهش بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 2.30 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -6

.در طبقات مجموعاً به مساحت  12.99 مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
. موجود 87.04 درصد است

. رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمیگردد
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت موارد فوق الذکر داراي آراي کمیسیون ماده صد ( بدوي به شماره 2/97/12279 
مورخه 1397/06/31 و تجدید نظر به شماره 2/97/12374 مورخه 1397/08/26 ) است . و 

. پس از آن تخلف زیر بنایی ندارد
. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل بخشی از 
آپارتمان همکف به مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 130258 
مورخ 97/07/05 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.850.000.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 570,000,000

(پانصد و  هفتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 71.25  0
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1397/07/10 2/97/12378 بدوي آفخرا -
-نبش بن 
بست 
-لقمان

2-2-20131-18-1-0-0 741

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  

شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 154,875(یکصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد و  

هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.77  1.25
 

70000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت آپارتمان  دو طبقه 
در 3 واحد مسکونی میباشد( 1 واحد در طبقه همکف - 1 واحد در طبقه اول- 1 واحد در 

طبقه  دوم )
از بابت اپارتمان داراي صورت مجلس تفکییکی به شماره 13885 مورخ 136806/11 بوده که 

.بپیوست میباشد
 طبق صورت مجلس تفکیکی

طبقه همکف 1 واحد آپارتمان به مساحت 167/46 متر مربع -راه پله 11/59 متر مربع و -
موتورخانه مشاعی 19/9 متر مربع (مورتوخانه مشاعی تخریب گردید)

طبقه اول 1  واحد آپارتمان به مساحت 167/46 متر مربع -راه پله 11/59-
طبقه دوم 1  واحد آپارتمان به مساحت 175/14 متر مربع -راه پله 11/59-

*********************************************************
*********************************************************
********************************************************

:طی بازدید بعمل امد0  تخلفات زیر مشاهده شد
اضافه بنا مسکونی بصورت همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 1/77 متر متر مربع  -1

(سال وقوع 1368)
(شوفاژ خانه تخریب شده است)

تبدیل بخشی از   آپارتمان طبقه همکف به مساحت 71/25 مترمربع به مغاره (سال وقوع -2
(1394

 .داراي یک واحدکسري پارکینگ تجاري میباشد-3
*********************************************************

******************************************************
مغازه مورد اشاره  فاقد بالکن بوده و در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي 

 .تبلیغاتی میباشد
به استناد خط پروژه شماره 669 به مساحت تقریبی 1 متر  مربع از اعیان در هر طبقه در 

تعریض بن بست 6 متري و کوچه 10 متري قرار دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
توسعه بناي تجاري همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 32,000(سی و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.  2
 

80000  , 1371 توسعه بناي تجاري 1397/07/10 2/97/12379 تجدید 
نظر

--ولیعصر- 2-3-10045-31-1-0-0 74
2

توضیحات بازدید احتراما جهت پاسخگویی به ملک نیاز به ارائه مدارك و بالمانع از طرف مالک مییباشد. 
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 273792000(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  دو 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 44.16  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 2/97/12382 بدوي پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ك
وچه 

جعفري-بن 
بست 
اول-سمت 
چپ

2-2-20101-28-1-0-0 74
3
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2 مورخه 1396/12/23 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 287/77 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف سوم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 36/48 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 12/16 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12/16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12/16 مترمربع -3

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -4
مساحت 7/68 مترمربع (با توجه به عدم اجراي آسانسور)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -5
.رعایت حداقل فضاي باز نمی گردد -6

با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد(در 
زمان صدور پروانه مازاد بر تراکم نداشته است)

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به توضیح است در زمان پروانه داراي آسانسور بوده که برابر نقشه ارائه شده اجرا 
.نگردیده است

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 80/20 درصد می باشد.(به میزان 10/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی با توجه به تخلفات صورت گرفته را دارد

74
3

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدعلی ابرچی موضوع گزارش شهرداري منطقه 
2 رشت مبنی بر افزایش بنا بصورت بارانداز و سرویس بهداشتی جمعاً بمساحت 3.2 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1480000(یک میلیون و  چهارصد و  

هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 3.2  0.5
 

1000000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 2/97/12384 بدوي پل عراق- -
آزادگان--پ
یروزي

2-3-10185-18-1-2-0 74
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه اول (قطعه سوم تفکیکی) به انضمام پارکینگ (قطعه اول تفکیکی)، که داراي پروانه و 

:پایانکار مندرج در سیستم بوده و پس از آن داراي خالف به شرح زیر می باشد
احداث بارانداز در منتهی الیه حد شمال شرقی حیاط خلوت شمالی با مصالح فلزي و  -1
موزائیک جهت سرپوشیده نمودن آبگرمکن به مساحت تقریبی 1.6 مترمربع.(سال وقوع 

.تخلف 1390)
احداث سرویس بهداشتی در منتهی الیه حد جنوب شرقی حیاط جنوبی با مصالح آجري  -2

.به مساحت تقریبی 1.6 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1390)
در خصوص سند مالکیت الزم به توضیح است سند ارائه شده توسط متقاضی بصورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152 مترمربع قطعه اول تفکیکی بوده ولی در قسمت 
معامالت (آخرین معامله) و توضیحات مورد معامله اشاره به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
قطعه 3 تفکیکی به انضمام ششدانگ پارکینگ قطعه 1 تفکیکی شده است و متقاضی نیز 
اظهار می دارد سند دیگري در این خصوص ندارد.(ضمنا مساحت ها ي مندرج در سیستم نیز 

.از صورت مجلس تفکیکی استخراج گردیده است)
همچنین رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

74
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 721,417,200(هفتصد و  بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  هفده 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 122.69  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 2/97/12395 بدوي سردارجنگ
ل-کوچه 
علیزاده

2-2-10205-48-1-0-0 74
5

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

29433600(بیست و  نه میلیون و  چهارصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 17.52  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخه 1395/11/13 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 772/14 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 103/56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5/15 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15/35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15/35 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15/35 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 46/30 مترمربع (به مساحت 30/95 مترمربع به  -5
دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6/06 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 9/80 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -8

 به مساحت 0/2 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیر شیروانی به انباري  -9

زیرشیروانی اختصاصی به مساحت 9/13 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -10
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 17/52 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 67/70 درصد می باشد.(به میزان 2/10 درصد بیش از سطح اشغال 

74
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مجاز)(با احتساب سایبان)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن تجاري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  5761800(پنج میلیون و  

هفتصد و  شصت و  یک هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.85  4
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/17 2/97/12396 بدوي بازار دوم 
زرگران-نب
ش چپ 
طاقی بزرگ

2-1-10063-90-1-0-0 74
6

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك یک باب دکان با حق بار در 
.حد جنوبی به دیوار سراي طاقی بزرگ (مطابق سند) می باشد

مغازه فوق داراي بالکن سراسري و فاقد تابلو بوده که بصورت طال فروشی مورد استفاده می 
.باشد

.از بابت مغازه به مساحت 7.5 مترمربع داراي بالمانع مندرج در سیستم می باشد
همچنین داراي پروانه تعمیرات مندرج در سیستم شامل کاشیکاري، کف سازي، تعویض 
درب، نصب شیشه سکوریت و احداث بالکن به مساحت 2.5 مترمربع بوده لذا حالیه با توجه 
به داراي بودن بالکن سراسري، داراي خالف بصورت احداث بالکن مازاد بر پروانه تعمیرات 
.صادره به مساحت 4.85 مترمربع با سازه فلزي می باشد.(سال وقوع تخلف 1380)

همچنین ملک مذکور بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 در بافت بازار 
قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقرارت 

.فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

نظر باینکه در بند یک راي شماره 12176/97/2 مورخ 97/06/13 صادره از این 
کمیسیون در خصوص تخلف مربوط به اضافه بناي همکف و الی طبقه چهارم و اضافه 
بناي راه پله به بام و انباري زیرشیروانی مبلغ جریمه به اشتباه 3.137.400.000 ریال 

اعالم گردیده درحالیکه با توجه به محاسبات انجام شده جریمه واقعی آن 
1.748.628.000 ریال می باشد؛از طرفی با توجه به اشتباه صورت گرفته در جمع مبلغ 
جریمه نیز رقم اعالمی (3.415.154.400 ریال)مبتنی بر اشتباه می باشد،لذا با اعالم 

اینکه مبلغ جریمه مربوط به بند یک راي صدرالذکر 1.748.628.000 ریال و جمع مبلغ 
جریمه 2026382400(دو میلیارد و  بیست و  شش میلیون و  سیصد و  هشتاد و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال می باشد دادنامه فوق اصالح می گردد.بدیهی است دادن 

رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع است.

جریمه 373.5  0.5
 2.5 
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 2/97/12397 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

منظریه-واي
عصر-جنب 
آژانس 39

2-3-10077-4-1-0-0 74
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 68 مورخه 1396/03/22 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 570/16 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 208/17 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 28/52 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41/68 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41/68 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41/68 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 41/68 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 12/93 مترمربع -6
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی  اجرا شده  -7

.است
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 165/33 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67/8 درصد(با احتساب 
سایبان) بوده و سطح اشغال وضع موجود 84/70 درصد می باشد.(به میزان 16/90 درصد 

بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

74
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 1575000(یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 1.5  0.5
 

2100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 2/97/12407 بدوي دکتر 
حشمت--
صبح خیز 

64

2-2-20105-93-1-0-0 74
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توضیحات بازدید احتراما پیرو در خواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده  
به صورت مشاع مشترك ششدانگ یک قطعه زمین و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق 
سند) می باشد. (همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت بوده لذا مساحت وضع موجود 

.مندرج در سیستم بصورت تقریبی می باشد)
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی و بالمانع مندرج در 

:سیستم بوده و پس از آن اقدام به تخلف به شرح زیر نموده است
احداث سرویس بهداشتی جدا ساز در حیاط با مصالح آجري به مساحت تقریبی 1.5  -1

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1392)
.انجام تعمیرات جزئی بصورت احداث پارتیشن ثابت در فضاي داخلی -2

.ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بصورت تقریبی می باشد
همچنین در وضع موجود از ملک فوق بصورت مهد کودك استفاده می گردد که از بابت آن 
.برابر شماره درخواست 319258  مجوز بهره برداري موقت دریافت نموده است

برابر خط پروژه شماره 2165 موجود در شهرداري  داراي عقب نشینی بسطح تقریبی 15/60 
. متر مربع میباشد

 
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 

طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1203468000
(یک میلیارد و  دویست و  سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 143.27  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 2/97/12411 بدوي خیابان 
ضیابري-کو
چه ماسالی 
2-کوچه 
کسب 
دوست

2-2-10058-12-1-0-0 74
9
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 191 مورخه 1396/12/27 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 412/66
 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 143/19 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 47/73 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47/73 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 47/73 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 4/82 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 0/08 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

رعایت فضاي سبز و همچنین غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی تا  -7
.زمان پایانکار الزامی است

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد. با توجه به این که در زمان 
.صدور پروانه بناي مازاد بر تراکم نداشته مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت تخلفات صورت گرفته مشتمل بر 143/19 مترمربع اضافه بنا و 0/08 مترمربع تبدیل 
سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مفید داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 

.2/97/12411 مورخ 1397/07/24 مبنی بر جریمه می باشد
قابل ذکر است  با توجه به عرض معبر کم (4/30 متر) در حد جنوبی در زمان صدور پروانه 
ساختمانی تامین دسترسی خودرو از حد شمالی میسر اعالم گردیده بود که حالیه در وضع 
موجود یک درب پارکینگ به طول 2/5 متر در حد جنوب تعبیه گردیده است. لذا تردد 
خودروها از حد شمالی میسر بوده و در صورت عدم وجود درب پارکینگی تعبیه شده در حد 

.جنوب، تداخلی در امر عبور و مرور خودرو و یا کسري پارکینگ نخواهد داشت

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 69/30 درصد می باشد.(به میزان 19/30 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمن تایید راي بدوي با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر 
تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها 

نسبت به تعطیلی محل کسب و اعاده به وضع قبل  راي صادر ، و با توجه به راي اعاده  
کسري پارکینگ منتفی اعالم می گرد . 

تعطیل محل 
تخلف

269  0
 

3100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/08/01 2/97/12414 تجدید 
نظر

الکانی-اول 
بلوار 
رودباري 
-کوچه 
عظیمی- 
ساختمان 
نیما

2-2-10061-1-1-0-0 75
0

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي پالك فوق 
برابر سوابق موجود در شهرداري بصورت یکدستگاه آپارتمان در 5 طبقه روي 3 باب مغازه و 
بالکن بمساحت کلی 102/77 متر مربع  داراي پروانه ساختمانی  بشماره   39-81/2/7   و 

 پایانکار بشماره 28606-84/12/8 میباشد
حالیه بدون مجوز در طبقه دوم از مسکونی بصورت آموزشگاه علمی آزاد پسرانه حکیم  
مورد استفاده قرار میگیرد با توجه به عدم همکاري در خصوص ارائه مدارك و عدم ورود به 

: داخل ملک موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل مسکونی بسطح 194متر مربع در طبقه دوم بصورت آموزشگاه  علمی آزاد پسرانه   -1

 حکیم
 به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ -2

.سال محاسبه 1396 میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن بتنی به مساحت 13.8 
مترمربع حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
12575250(دوازده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.8  3
 

303750  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12415 بدوي بازارچه 
صیقالن-پش
ت مدرسه 
دهخدا

2-1-10155-108-1-3-0 75
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی(ارزش معامالتی طبق گزارش 

شهرداري 350000 ریال ) براي بالکن چوبی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
9,450,000(نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9  3
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

 مغازه داراي بالکن سراسري میباشد
از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 33635 مورخ 1365/11/18  و گواهی  
تفکیک به شماره 26724 مورخ 1365/08/08 میباشد ولی از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی 

 .ارائه داده نشده است
(بالکن سراسري  بوده بخشی بتنی به مساحت تقریبی 13/8 متر مربع با قدمت حدود 15 
سال(1382) و بخشی به مساحت تقریبی 9 متر بصورت چوبی با قدمت حدود 7 سال- 1390)

.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد
مغازه در حال حاضر به عنوان انبار مواد غذائی مورد استفاده قرار میگرد و فاقد تابلوي 

 .تبلیغاتی میباشد
به استناد خط پروژه شماره 1724 کل ساختمان به مساحت تقریبی 28/5 متر مربع در 
تعریض کوچه هاي 6 و 8 متري قرار دارد ومغازه مورد  نظر به مساحت تقریبی 0/4 متر مربع 

از اعیان در تعریض قرار دارد
 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته لذا راي بدوي جریمه بملغ 5,577,600(پنج میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت 

هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 3.32  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/07/17 2/97/12421 تجدید 
نظر

دانشسرا 
-کوچه 
جعفرخواه

2-3-10120-1-1-0-0 75
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
تجاري با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب4 به ضریب 3) 
جریمه بمبلغ 151,200,000(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  دویست هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 15  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/17 2/97/12421 تجدید 
نظر

دانشسرا 
-کوچه 
جعفرخواه

2-3-10120-1-1-0-0 75
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 
ضریب 1) جریمه بمبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 112 مورخ 1396/06/15 بصورت 2 طبقه 
بر روي پیلوت  به انضمام 1 باب مغازه  به مساحت 35 متر مربع  در4 واحد مسکونی  و 1 

.واحد تجاري  به مساحت کلی 513/4 متر مربع  صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط  

 .متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 23/77متر مربع میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 1/39 متر مربع(به مساحت 11/62 متر مربع بصورت سایه  -1
کنسول بوده که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد و فقط داراي عوارض درآمدي 

میباشد)
تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 15 متر مربع (سال وقوع تخلف -2

(1397
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11/28 متر مربع (سال وقوع 1396)-3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11/28 متر مربع  (سال وقوع 1396)-4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/21 متر مربع (سال وقوع 1396)-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -6
3/2 متر مربع که از این مقدار به مساحت 1/21 متر مربع بصورت عوارض درآمدي و به 
مساحت 1/99 متر مربع بصورت تخلف ساختمانی میباشد. (سال وقوع 1396)

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به -7
مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0/86 متر مربع  (سال وقوع 1396)

داراي 1 باب کسري پارکینگ  تجاري میباشد.  (سال وقوع 1397)-8
.مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است
*********************************************************

***********
از بابت 23/3 متر مربع تخلف ساختمانی (اضافه بنا در طبقه اول 11/28، اضافه بنا در طبقه 
دوم به مساحت 11/28 و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی به 
مساحت 0/74 متر مربع) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11431 مورخ 

1396/10/30 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11518 مورخ 1396/11/29 بوده که  
 در پرونده تخلفات ملک موجود میباشد

*********************************************************
**********************************************

حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و وضع موجود به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي 
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:مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/21 متر مربع (سال وقوع 1396)-1

بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن مساحت راه پله آسانسور و اضافه نمودن به  -2
مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0/12 متر مربع  (سال وقوع 1396)

تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 15 متر مربع-3
داراي 1 باب کسري پارکینگ  تجاري میباشد.  (سال وقوع 1397)-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -5
3/2 متر مربع که از این مقدار به مساحت 1/21 متر مربع بصورت عوارض درآمدي و به 

.مساحت 1/99 متر مربع بصورت تخلف ساختمانی میباشد
********************************************************
از بابت مابقی تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد  به شماره 2/97/12298 مورخ 
1397/06/24 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/1221 مورخ 1397/07/17 بوده که 

 .بپیوست میباشد
 .بعد از  اراي صادره خالفی مشاهده نشد

.رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار  وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي منوچهر رفیع نظري و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث سایبان 
به مساحت 5 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

2400000(دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 5  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 2/97/12432 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه شهاب

2-1-10107-12-1-1-0 75
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/316-97/6/24 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  
شهرداري بر روي پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري  ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان به انضمام پارکینگ روباز قطعه نهم تفکیکی برابر سند مالکیت، به استناد بالمانع 

 .هاي مندرج در جدول سوابق  می باشد
حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري و عدم توجه به اخطاریههاي مکرر ماموران شهرداري 
مبادرت به تعمیرات داخلی  و نصب سایبان با سازه فلزي ( پروفیل) و ایرانیت سایه روشن  و 

. نصب سر دري  اقدام نموده است
: موارد تخلف به شرح زیر است

 احداث سایبان بسطح تقریبی 5 متر مربع -1
. سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

به استناد خط پروژه شماره 1895 داراي عقب نشینی به مساحت 16/00 مترمربع از عرصه، به 
مساحت 22/10 مترمربع از کل پارکینگ روباز و به مساحت 45/50 مترمربع از اعیان هر 

.طبقه می باشد
 

75
3

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 3294000(سه میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 5.4  0.5
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 2/97/12440 بدوي تختی- -
--بهارانه

2-1-10128-6-1-0-0 75
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برروي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 9 مورخه 1392/03/11 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 327.37 مترمربع صادر گردیده همچنین 
داراي گواهی عدم خالف به شماره 302348 مورخ 1397/04/17 به مساحت کلی 550.07 

.مترمربع می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد و با استناد به کروکی نقشه برداري 
ارایه شده داراي اضافه بنا خارج از تراکم وخارج از طول 60% به مساحت کلی 228.10 

:مترمربع به شرح ذیل و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 30.17 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 5.40  -1 

مترمربع مربوط به احداث بارانداز فلزي در حیاط می باشد.)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.77 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.77 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.77 مترمربع-4

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت  102.4 مترمربع -5
.اضافه بنا از بابت احداث راهرو و انباري زیرشیروانی به مساحت 21.22 مترمربع -7

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف ترکم رشت داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت  -6
.18.87 مترمربع می باشد

کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ شماره (3) فعال مورد تایید نمی باشد.)
از بابت کلیه موارد فوق بغیر از احداث بارانداز در همکف  داراي راي کمیسیون ماده 100 
بدوي به شماره 2/93/6880 مورخ 1393/04/24 ،تجدید نظر به شماره 2/93/8163 مورخ 
1393/09/08و همچنین بدوي به شماره 2/96/11525 مورخ 1396/12/19 بوده و حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا از بابت احداث بارانداز فلزي در همکف به مساحت 5.40 مترمربع(سال تخلف  -1

(1397
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -2

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -3
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -4
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -5

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.77 مترمربع(نسبت به راي) -6

.درخواست پایان کار دارد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

75
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد
.درب زیرشیروانی نصب نشده است -1

بخشی از دیوار قدیمی مربوط به عقب نشینی انجام شده در حد شمالی هنوز تخریب  -2
.نشده است

.بخشی از دیوار خارجی حد شرقی نازك کاري نشده است -3
//.مابقی آیتم هاي چک لیست پایان کار رعایت می گردد

****************************
طی بازدید بعمل آمده مورخ 1398/02/05 کلیه ایرادات فوق برطرف گردید و چاه آب موجود 

//.در همکف با سرامیک و مالت پوشانده شده است

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  
قلع بنا و تایید استحکام بنا برابر نظریه هیات کارشناسی بشماره 96147 مورخ 

1397.05.21 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 57,424,400
(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می 
گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 185.24  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/18 2/97/12441 رسیدگ
ي 
 مجدد

منظریه 
کوچه علی 
عشقی  بن 
بست دوم 
باستانی  
ساختمان 
آراد

2-3-10042-500-1-0-0 75
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 232500000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 1,236,621,000(یک میلیارد و  دویست و  سی و  شش میلیون و  
ششصد و  بیست و  یک هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 265.94  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماپیرو نامه شماره ش ر-142865-95/7/13شهرداري منطقه  و عطف بنامه شماره  ش 
ر -126023-97/7/1کمیسیون محترم ماده صد و طی بازدید بعمل آمده و مدارك ارائه شده 
از سوي مالک داراي خریدنامه عادي ( نسقی ) که بر روي آن یکباب ساختمان مسکونی 4 
طبقه روي پیلوت احداث گردیده  با توجه به  نقشه هاي معماري و کروکی نقشه برداري با 
مهر و امضاء مهندس نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن عرصه 

بمساحت92.62 متر مربع که بر روي آن یکباب ساختمان مسکونی  4 طبقه روي پیلوت در 3
 واحد مسکونی بمساحت کلی  483.74متر مربع ( که از این مقدار بسطح 19.71متر مربع 
کنسول غیرمجاز به سمت  حریم رودخانه میباشد)  با قدمت 2 سال بدون مجوز  و ملک فوق 
 تا طبقه سوم با سازه بتونی و طبقه چهارم با سازه فلزي اجراء گردیده است الزم بذکر است 
طبقه سوم و چهارم بصورت یکواحد مسکونی مورد استفاده قرار میگیرد  موارد تخلف به 

: شرح زیر است
بناي داخل تراکم آن بسطح 185/24متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 298/50 متر 
مربع ( از این مقدار بسطح  0/28 متر مربع  در طبقه همکف و طبقات کال بسطح 1/40 متر 
مربع در تعریض کوچه 6 متري و بسطح 32/56 متر مربع کالدر همکف و طبقات در حریم  

رودخانه قرار دارد.)
 با توجه به ضوابط جدید داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی 

.سال محاسبه تخلف 1392 میباشد

با توجه به خط پروژه شماره  2154 داراي عقب نشینی بسطح 0/28 متر مربع در هرطبقه  از  
سمت کوچه 6 متري وبسطح 32/56 متر مربع در همکف و طبقات به سمت حریم رودخانه 
قرار دارد  ( که از این مقدار 19/71 متر مربع کنسول غیر مجاز  به سمت حریم رودخانه 

میباشد)

  

75
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بالکن تجاري و همزنساز تجاري  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 18,471,600(هجده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  یک هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 13.89  4
 

350000  , 1357
 , 1387

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/06 2/97/12442 بدوي شیک-راست
ه طوافان

2-1-10063-7-1-0-0 75
6

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك 
.یک باب دکان (طبق سند مالیکت ارائه داده شده ا ز طرف متقضی) میباشد
.وضع موجود بصورت مغازه 3 طبقه (طبق همکف - بالکن و اول)میباشد

از بابت طبقه همکف به مساحت 24 متر مربع - بالکن به مساحت 10 متر مربع و طبقه اول با 
احتساب کنسول به شارع عام به مساحت 27/2 متر مربع) داراي بالمانع از شهرداري به 
.شماره 3/33/22421 مورخ 1385/07/15 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف  متقاضی در طبقه همکف و اول به 
دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه التفاوت به شرح زیر و در طبقه بالکن به دلیل توسعه 

:داراي خالف به مساحت به شرخ زیر میباشد
اضافه بنا بصورت همزمانساز به دلیل خطا در محاسبه یابی با قدمت حدود 40 سال به -1

 مساحت 0/87 متر مربع
اضافه بنا بصورت توسعه بالکن تجاري  به مساحت 13/02متر مربع  (بالکن اضافه شده  -2

(بصورت چوبی با قدمت حدود 10 سال 1387
 کاهش بنا در طبقه اول نسبت به بالمانع صادره به مساحت 4/18 متر مربع-3
.با توجه به تاریخ اضافه شدن بالکن مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

مغازه در حال حاضر به شغل خرازي مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به طول تقریبی 4 
.متر به ارتفاع تقریبی 1/2 متر میباشد

مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

1795584000(یک میلیارد و  هفتصد و  نود و  پنج میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 267.2  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/06 2/97/12444 بدوي امام 
خمینی-کو
چه املشی

2-2-20122-138-1-0-0 75
7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 210 مورخه 1396/12/28 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 1040/60 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 263/30 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1/14 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2/50 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2/50 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 3/67 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 245/28 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 18/02 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -7
به مساحت 3/90 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
رعایت فضاي سبز و همچنین غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی تا  -9

.زمان پایانکار الزامی است
با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی 

.گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 62/22 درصد می باشد.(به میزان 0/28 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی بصورت طبقه مازاد  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 807,912,000(هشتصد و  هفت میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 96.18  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/07/17 2/97/12445 بدوي خیابان 
شریعتی-کو
چه بهداشت

2-3-10201-43-1-0-0 75
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 154828800(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.04  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 120 مورخ 1396/07/02 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 297.59 مترمربع صادر گردیده است .حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 130.65 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.49 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.49 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.49 مترمربع -3

. .اضافه بنا در طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 96.18 مترمربع -4
کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.46 مترمربع. ( دیوار چینی اتاقک  -5

آسانسور زیر شیروانی اجرا نگردیده است )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -6

فعالً رعایت  پارکینگ میگردد . ( در خصوص پارکینگ شماره 1 در زمان پایانکار ضمن  -7
آزمون عملی قابل بررسی خواهد بود .)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.99 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8
. موجود 79.49 درصد است

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت 11.43 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 

.به شماره 2/96/11320 مورخ 1396/09/28 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.06 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.49 مترمربع . سال وقوع 1397 -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.49 مترمربع . سال وقوع 1397 -3

اضافه بنا در طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 96.18 مترمربع.  سال وقوع  -4
1397

. درخواست عدم خالف دارند
----------------------------------

داراي مکاتبه شماره 131307 مورخه 1397/07/08 از دبیر محترم کمیسیون ماده صد مبنی 
بر ( یک نسخه از کپی نظریه به شماره 128468 مورخ 97/07/03 کارشناس رسمی 
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دادگستري جهت اعالم نظر به حضورتان ارسال میگردد لذا خواهشمند است نسبت به نظریه 
فوق بررسی و مراتب را حداکثر ظرف مدت 3 روز به این کمیسیون اعالم فرمایند )
. طی بررسی به عمل آمده صرفاً موقعیت مکانی ملک مورد نظر مورد گواهی است

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
131928مورخ 97.7.8کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ1502250000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 300,450,000(سیصد میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 20.03  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/21 2/97/12446 بدوي پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-نب
ش کوچه 
 جعفري

2-2-20101-38-1-0-0 75
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 271555200(دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  

پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 40.41  2
 

3360000  , 1395
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 8 مورخه 1393/02/07 بصورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 724/69 مترمربع صادر گردیده است.حالیه با 
توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و همچنین کروکی نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 

:35/89 مترمربع به شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  1/22 مترمربع-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 مترمربع -2
بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 مترمربع -3
بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 مترمربع -4
بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 -5
مترمربع بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

 اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 0/26 مترمربع-6
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 28/45 مترمربع(از این مقدار به مساحت 21/52 -7

مترمربع بصورت احداث انباري زیرشیروانی می باشد.)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 20/03 مترمربع -8

با توجه به اینکه متراژ اضافه بنا کمتر از 5 درصد زیربناي پروانه می باشد لذا مشمول  -9
.تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت نمی گردد

.با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد-10
محدوده مربوط به عقب نشینی هنوز در تصرف مالک بوده فلذا اظهارنظر درخصوص  -11

.عقب نشینی متعاقبا اعالم خواهد شد
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -12

مساحت مجموعا 4.52 مترمربع

.سال وقوع تخلف موارد (7 و 8) 1397 و سال تخلف باقی موارد 1395 می باشد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 57/80 درصد و حالیه براساس وضع موجود 59/80  

.درصد می باشد
.اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت پس از انجام کف سازي مقدور می باشد

قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 
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.ماده 5 مورخ 1393/05/29 نمی گردد
//.تقاضاي عدم خالف دارند

************************************
در خصوص گزارش کارشناس رسمی دادگستري به شماره 131928 مورخ 1397/07/08 الزم 
به ذکر است در وضع موجود و مطابق کروکی نقشه برداري ارایه شده درب مغازه در محل پخ 
دو گذر 12 و 8 متري واقع بوده فلذا قسمتی از گزارش مبنی بر عدم وجود بازشو در بر اصلی 
مغازه و دارا بودن صرفا یک درب ورودي سمت کوچه مورد تایید نبوده ولی مساحت و 

//.موقعیت مکانی مغازه مندرج در گزارش مذکور صحیح می باشد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
محل، تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به تجاري(رستوران) به مساحت 92.02 

مترمربع و احداث بناي تجاري با بالکن به متراژ 27.86 مترمربع محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 
مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات 

کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 115608 مورخ 97/06/17 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري)ارزش سرقفلی مابه التفاوت یکباب به سه باب مکان موصوف را به مبلغ 

953.025.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 190605000(یکصد و  نود میلیون و  ششصد و  پنج 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 119.88  0
 

850000  , 1388 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/07/17 2/97/12447 تجدید 
نظر

تختی - -
سرخبنده-پ
ل 

چراغعلی-
ك علی 
کوچک - 
بن شقایق

2-1-10128-30-1-0-0 760

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
توسعه بناي مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 29,325,000(بیست و  نه 

میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23  1.5
 

850000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در بازدید از محل ، ضمن نقض راي بدوي که براساس گزارش غیابی اصدار 
یافته وتعداد سه قطعه کسري پارکینگ مورد حکم تخریب واقع شده بود،حالیه 

براساس گزارش جدید شهرداري مورخ96/11/25کسري پارکینگ دو قطعه اعالم شده 
است؛لذا با اصالح مقدار تخلف مربوط به کسري پارکینگ از 75 مترمربع به 50 

مترمربع، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 85,000,000(هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  2
 

850000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/273214-96/4/25 و عطف بنامه شماره  ش ر 
-252026-96/12/12 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از پالك فوق  
برابر سوابق موجود در شهرداري  بصورت ششدانگ یکباب خانه  عرصه بسطح 167/3 متر 
مربع و اعیان بسطح 101/9 متر مربع  به استناد بالمانع شماره 3/33/33327-73/1/8  با 
توجه  به اینکه  55/4 متر مربع  (که از این مقدار 32/88متر مربع  از اعیان و 30/2 متر مربع 

از عرصه) در تعریض قرار داشته با  اداره حقوقی مرکز طی نامه اي بشماره 
3/33/20130-87/10/3 مکاتبه گردید پس از اجراي طرح خیابان کشاورزي و رعایت عقب 
نشینی مساحت ملک   برابر  سند اصالحی  بشماره ثبتی 506/2  بصورت ششدانگ یکباب 
خانه  بسطح 113 متر مربع مجزي شده از  پالك ثبتی 506 باقیمانده تغییر یافته است 

وضعیت موجود مالک بر خالف مجوز مبادرت به تعمیرات داخلی جزئی  شامل رنگ آمیزي و 
توسعه بنا  و احداث یکباب مغازه و تبدیل  کل ملک به تجاري  اقدام نموده با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس وحید پیک دوست  چماچائی 
داراي پروانه اشتغال بشماره 00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت اعیان 
بسطح 92/02 متر مربع و مساحت مغازه بسطح 20/41 متر مربع داراي بالکن بسطح 7/45 

: متر مربع  ترسیم و اعالم گردیده است موارد تخلف به شرح زیر است
احداث یکباب  مغازه بسطح 20/41 متر مربع داراي بالکن چوبی بسطح 7/45 متر مربع  (  -1 

با مصالح چوبی) با فعالیت شغلی لوازم ماهیگیري ( سال محاسبه تخلف 1388)
تبدیل کل مسکونی بسطح 92/02 متر مربع به تجاري با فعالیت شغلی پلو کبابی ( سال  -2
محاسبه تخلف  بر اساس استشهاد محلی  که به مهر  هئیت امناء مسجد بقیته اهللا  العظم  
سال 88 میباشد ) الزم بذکر است که از بابت  تبدیل مسکونی به تجاري  داراي  فیش 

 پرداختی عوارض بهره برداري  موقت میباشد
به جهت تبدیل داراي دوباب کسري پارکینگ تجاري میباشد.( سال محاسبه تخلف  -3

( 1388
مکان صدرالذکر قبل از اجراي طرح  داراي اعیان مسکونی بسطح 101/9 متر مربع بوده که -4
پس از رعایت عقب نشینی اعیان قدیمی  برابر کروکی ثبتی موجود در شهرداري  بسطح 
69/02 تقلیل یافته و قسمتی بسطح حدودا 23 متر مربع  بصورت محوطه بوده که مالک  با 
توجه به مسقف نموده محوطه و متصل نمودن به اعیان قدیمی  مساحت اعیان موجود بسطح 
92/02 افزایش یافته بدین جهت داراي توسعه بناي مسکونی  بسطح 23 متر مربع  میباشد.( 

 سال محاسبه تخلف 1388)
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در خصوص76.32متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد 
بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا 
موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر 

می گردد.

ردتخلف 76.32  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/08/01 2/97/12449 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-اول 
سید 
ابوالقاسم

2-2-20110-23-1-0-0 761

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,314,910,800(یک میلیارد و  سیصد و  چهارده میلیون و  نهصد و  ده 

هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 173.93  2.25
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 182,582,400(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  پانصد و  

هشتاد و  دو هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 108.68  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 109 مورخ 1394/11/25 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت 502/52 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
.ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 164/65 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 17/05 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27/50 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27/50 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27/50 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 21/95 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 43/15 مترمربع. الزم به توضیح است اضافه بناي  -6
مذکور به دلیل عدم رعایت شیب سربندي و نتیجتا دو شیب شدن سربندي و افزایش ارتفاع 
زیرشیروانی بوده که بخشی از آن به مساحت 10/41 مترمربع به صورت احداث انباري 

.زیرشیروانی می باشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 9/28 مترمربع
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی. بناي مازاد بر تراکم از  -8

بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 76/32 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 14/86 مترمربع در همکف و 
طبقات و به مساحت 93/82 مترمربع به صورت یک طبقه مازاد، به عنوان تخلف ساختمانی 

.(تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/70 درصد بوده و سطح 
اشغال 72/30  وضع موجود درصد می باشد.(به میزان 9/60 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)

761

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي ،  به استناد تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 

مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 410932(چهارصد و  ده هزار و  نهصد و  سی 
و  دو) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 74.72  0.1
 

55000  , 1349 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 2/97/12454 تجدید 
نظر

-
دباغیان-پل 
عراق-عضد
ي

2-3-10097-27-1-0-0 76
2

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی خارج تراکم با ضریب 2   برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 867,350(هشتصد و  شصت و  هفت هزار و  سیصد و  
پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.. ضمناً در خصوص عقب نشینی 
مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 

گیرد.

جریمه 7.89  2
 

55000  , 1349 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/33/214427-95/2/6  شهرداري منطقه 2  و عطف بنامه 
شماره  ش ر -80095-95/4/29 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده  توسط متقاضی ( مستاجر) به استناد برگ اسناد رسمی از نوع سند اجاره 
زمین بمقدار 120 متر مربع  بصورت یکقطعه زمین بیاض خالی از اعیان  از پالکهاي ثبتی 19 
الی 2838/12 که دردفترخانه شماره 9 رشت بشماره 181313-1348/8/8 ثبت گردیده 
است.  بر روي زمین فوق اعیان  مسکونی قدیمی فاقد مجوز از شهرداري موجود 

میباشد.برابر ارائه کروکی نقشه برداري  توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس مجید 
حسنی اسطلخی داراي پروانه اشتغال بشماره 11/600/000/04 عضو سازمان نظام مهندسی  
مساحت عرصه بسطح 149/43 متر مربع و اعیان شامل مسکونی بسطح 75/09 متر مربع و 
انباري جداساز بسطح 5/18 متر مربع و سرویس جداساز بسطح 2/33 متر مربع اعیان 
:کالبمساحت 82/60متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است موارد تخلف به شرح زیر است

بناي داخل تراکم آن بسطح 74/715 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 7/885  -1
 متر مربع

سال محاسبه تخلف با توجه تناقض در  فیش برق ارائه شده سال36 13و سند اجاره که در 
سال 1348 زمین بیاض فاقد اعیان اعالم شده و همچنین  به قدیمی بودن اعیان مسکونی 

.مشهود بوده سال محاسبه تخلف تقریبی 1349 میباشد
با توجه به قدمت اعالم شده مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

برابر خط پروژه پیوست  بشماره 715 بسطح تقریبی 19 متر مربع ( از این مقدار بسطح   
14/85    متر مربع از عرصه و بسطح    4/15  متر مربع از اعیان در تعریض خیابان همجوار 

حریم رودخانه قرار دارد. )
 

76
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 6,384,000(شش میلیون و  سیصد و  هشتاد و  چهار هزار )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 1.9  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12455 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري-کو
چه واحدي

2-2-10059-26-1-0-0 76
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  302,299,200(سیصد و  دو میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  

دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 59.98  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12455 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري-کو
چه واحدي

2-2-10059-26-1-0-0 76
3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/161 مورخه 1396/12/03 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.583.18 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 59.46 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6
.مساحت 1.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.5 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم تنها شامل پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در خصوص عقب نشینی متعاقبا و پس از اجراي دیوار مشرف به کوچه اظهار نظر می  -11
.گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.99 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 66.56 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 59.46 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي 
راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.52 
مترمربع، بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به 
مساحت 1.9 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.5 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر 
مساحت انباري (5 مترمربع)و تبدیل قسمتی از پیلوت به اتاق جلسات به مساحت 23.37 
مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/97/12319 مورخه 1397/07/07 و راي تجدید نظر شماره 
2/97/12455 مورخه 1397/08/01 کمیسیون ماده صد بوده که طی آن در خصوص تبدیل 

76
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



قسمتی از پیلوت به اتاق جلسات به مساحت 23.37 مترمربع محکوم به تخریب و مابقی 
.محکوم به جریمه گردید که طی بازدید مجدد بعمل آمده راي تخریب اجرا گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن سراسري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  26669250(بیست و  شش 
میلیون و  ششصد و  شصت و  نه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 21.95  4
 

303750  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12458 بدوي -
تختی-(الکت
ریکی 
شطرنجی)-
قربانی

2-1-10117-23-1-2-0 76
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ  یک باب مغازه به مساحت 21.95 مترمربع قطعه 
سوم تفکیکی برابر سند مالکیت ، داراي بالمانع صادره به شماره 3/33/4501 مورخه 

 . 1372/12/25 است
مغازه فوق در وضع موجود با پالك مجاور قطعه 2 تفکیکی به صورت یکجا مورد استفاده 

. است
داراي بالکن خالف ساز  سراسري به مساحت 21.95 مترمربع است سال وقوع 1383همچنین 
مالک اقدام به تعمیرات غیر مجاز و نصب  باالبر به مساحت تقریبی 1.90 متر مربع نموده 

 است
نوع فعالیت لوازم الکتریکی است . داراي تابلو به ارتفاع تقریبی 1.9 متر و عرض 4.20 متر   

. است
. نیاز به تهیه خط پروژه است

----------------------------
به استناد خط پروژه شماره 415 و شناسنامه تهیه شده مغازه مذکور کالً در مسیر تعریض 

. محور 30 متري تختی به معلم قرار دارد
-------------------------------

طی بازدید مجدد به عمل آمده متقاضی اقدام به جمع آوري باالبر مذکور و جایگزینی نردبان 
فلزي متحرك نموده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 

و تبدیل راهرو به انباري و انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
80,841,600(هشتاد میلیون و  هشتصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 24.06  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 2/97/12467 بدوي نقره 
شت-کوچه 
عالمی

2-2-10164-340-1-0-0 76
5

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 56.09 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 95 مورخه 1396/04/19 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1056/87 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 19/81 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 1/12 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1/12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1/12 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/45 مترمربع (از این مقدار به مساحت 15/33  -4
مترمربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي زمان صدور پروانه می باشد)

کاهش بنا به مساحت 4/11 مترمربع در زیرشیروانی -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5 مترمربع)  -6

 به مساحت 2/32 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به مساحت 4/17 مترمربع از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور  -7

.زیرشیروانی به انباري اختصاصی
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 56/09 مترمربع -8

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می باشد -9
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد -10

مشمول تبصره 7 نمی گردد. (تخلف زیر %5 ) -11
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم  

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است پارکینگ هاي شماره 9 و 10 به صورت تزاحمی جهت دو واحد می باشند. 

(مشمول عوارض کسري پارکینگ تزاحمی)
از بابت اضافه بنا به مساحت 2/24 مترمربع در طبقه همکف و طبقه اول داراي سوابق 

پرداختی طی شماره ارجاع 306413 می باشد که در این خصوص نیاز به گواهی واحد تخلفات 
.می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1/12 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/45 مترمربع (از این مقدار به مساحت 15/33  -2
مترمربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي زمان صدور پروانه می باشد)
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بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5  -3
مترمربع)  به مساحت 2/32 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 4/17 مترمربع از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور  -4
.زیرشیروانی به انباري اختصاصی

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 56/09 مترمربع -5
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 60/30 درصد می باشد.(به میزان 0/30 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 137419 مورخ 97/07/16 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5.016.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1003200000(یک میلیارد و  سه 

میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.44  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/24 2/97/12469 بدوي گونی -
بافی-پرستا
ر-خ اتش 
نشان

2-3-10022-13-1-0-0 76
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري سه قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 149 مورخ 1392/12/14و گواهی پایانکار به شماره 
303432 مورخه 1397/04/13 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و 1 واحد 

.تجاري به مساحت کلی 672/33 مترمربع صادر گردیده است
حالیه پس از دریافت گواهی پایانکار اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت مسکونی به تجاري به 

مساحت 33/44 مترمربع گردیده است.(سال وقوع 1397)
لذا داراي سه باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.( یک باب با توجه به احداث مغازه و دو 

باب به دلیل حذف پارکینگ مسکونی ناشی از احداث مغازه)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش مورخ 97.7.2 شهرداري منطقه دو ، پرونده کان لم یکن تلقی ، و 
عینا اعاده می گردد . 

ردتخلف 377  0
 

70000  , 1355 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12476 فرم 
قرار

امام خمینی 
-جنب 
فروشگاه 
برك

2-2-20115-16-1-0-0 76
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/272979-96/5/1 وعطف بنامه شماره ش ر 
-106306-97/6/4 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه نماینده مالک و ارائه 
مدارك  مکان فوق داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 1088 بصورت ششدانگ یکباب مغازه ( 
سند فاقد حدود ابعاد و مساحت) میباشد با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 

مهندس نقشه بردارآقاي مهندس وحید پیک دوست  چماچائی داراي پروانه اشتغال بشماره 
00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت عرصه بسطح 30/92 متر مربع اعیان 
بصورت 4 طبقه روي مغازه طبقات اول تا چهارم هرکدام یکواحد مسکونی بمساحت کلی 
: 186/02 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است به تفکیک بشرح زیر میباشد

طبقه همکف بسطح 30/92 متر مربع ( از این مقدار بسطح 26/65 متر مربع بصورت مغازه  -1
و بسطح 4/27 متر مربع بصورت راه پله مشاعی براي طبقات )

  طبقه اول بسطح 30/92 متر مربع -2
طبقه دوم بسطح 40/62 متر مربع ( از این مقدار  بسطح 5/40 متر مربع کنسول در حد -3

شرق و بسطح 4/29 متر مربع کنسول در حد غرب)
طبقه سوم بسطح 40/62 متر مربع ( از این مقدار  بسطح 5/40 متر مربع کنسول در حد -4

شرق و بسطح 4/29 متر مربع کنسول در حد غرب)
طبقه چهارم بسطح 40/62 متر مربع ( از این مقدار  بسطح 5/40 متر مربع کنسول در حد -5

شرق و بسطح 4/29 متر مربع کنسول در حد غرب)
طبقه پنجم راه پله به بام بسطح 2/32 متر مربع میباشد با توجه به بازدید بعمل آمده از -6
داخل ملک کل واحد ها خالی از سکنه و مغازه نیز فاقد فعالیت شغلی بوده ساخت و ساز 

.جدید صورت نگرفته است بصورت همزمان ساز و قدیمی  میباشد
به استناد برگ معامالت  ارائه شده بصورت  تک برگی در دفترخانه شماره 52 رشت از بابت 
یکباب ساختمان 5 اشکوبه طبقه زیرین مشتمل  بر یکباب مغازه و بر روي مغازه مذکور چهار 
واحد مسکونی بالمانع بشماره هاي 2/33/7156-76/3/24 و 2/22/9519 -76/3/24از 
شهرداري صادر گردیده و در دفترخانه مذکور بشماره 77267-76/5/8 ثبت گردیده 

.است.تخلف زیربنایی ندارد  سوابق منضمه میباشد
حالیه بدون مجوز از شهرداري  در طبقه همکف در قسمت مغازه درب کرکر هاي قدیمی 
.تعویض ونصب درب کنترلی اقدام شده است مشمول تعمیرات جزئی میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي حمزه جباري و شرکاء 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 16.74 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 60264000(شصت میلیون و  

دویست و  شصت و  چهار هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.ضمنا در اجراي تبصره 6
 قانون فوق االشاره؛ مشارالیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

جریمه 16.74  3
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/14 2/97/12477 بدوي بلوار -
بهشتی-من
-ظریه

2-3-10073-18-1-0-0 76
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائئه شئه توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب دکان به مساحت 36.70 
.مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد

در خصوص سوابق نیز از بابت احداث یک باب مغازه به مساحت 36.70 مترمربع و عدم 
رعایت عقب نشینی به مساحت 14.21 مترمربع از اعیان (سال وقوع تخلف 1379) داراي راي 
بدوي شماره 9011 مورخه 1384/06/14 و راي تجدید نظر شماره 4700 مورخه 1385/04/05 
بوده که طی آن از بابت احداث مغازه محکوم به جریمه و در خصوص عقب نشینی نیز راي به 

.اخذ تعهد ثبتی داده شد
حالیه طی بازدید بعمل آمده پس از راي فوق، متقاضی بصورت خالف اقدام به احداث بالکن 
.به مساحت 16.74 مترمربع با مصالح بتنی نموده است.(سال وقوع تخلف 1390)

همچنین مغازه فوق در وضع موجود داراي تابلو به ابعاد تقریبی 2*3.75 متر و به مساحت 
.کلی 7.5 مترمربع بوده و بصورت کلوچه فروشی مورد استفاده می باشد

ضمنا نرده راه پله به بالکن فاقد نرده بوده و در حد شمالی نیز داراي یک پله به شارع می 
 .باشد.(به نظر می رسد قدمت پله قبل از راي فوق الذکر است)

مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط 
.متقاضی می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2154 به مساحت تقریبی 21.32 مترمربع داراي عقب نشینی می 
.باشد

.حالیه متقاضی درخواست دریافت پروانه و پایانکار همزمان دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 
سازد، با وصف محرز بودن تخلف،ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري در زیرزمین حکم  به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  395,102,400(سیصد و  نود و  
پنج میلیون و  یکصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.66  2
 

1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12481 تجدید 
نظر

میدان -
کوچک-کو
چه نائب 
-صدر

2-1-10168-66-1-0-0 76
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي طبقات همکف الی دوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,073,350,400
(دو میلیارد و  هفتاد و  سه میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 392.68  4
 

1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
طبقه مازاد در زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 421,212,000(چهارصد و  

بیست و  یک میلیون و  دویست و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 159.55  2
 

1320000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 76 مورخ 1390/04/13 به صورت 2 
طبقه روي همکف و زیرزمین در 95 واحد تجاري به مساحت کلی 3226.83 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:701.89 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 149.66 مترمربع -1
 اضافه بنا در همکف به مساحت 180.98 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 122.71 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 88.99 مترمربع -4

اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به مساحت 159.55 مترمربع -5
کسري پارکینگ ندارد.(توضیحا مطابق نحوه محاسبه کسري پارکینگ در زمان صدور  -6
پروانه بایستی 63 باب پارکینگ تامین نماید که با توجه به تامین 30 باب پارکینگ در 
زیرزمین و پرداخت 36باب کسري پارکینگ در زمان پروانه فاقد کسري پارکینگ می 

باشد.ضمنا در خصوص پرداخت 36 باب کسري پارکینگ در زمان پروانه داراي تاییدیه واحد 
محترم درآمد ثبت در سیستم می باشد.)

الزم به ذکر است در حد شرقی طبقه همکف درب ورودي به پالك مجاور جهت عبور به 
شارع تعبیه شده که در اینخصوص نیاز به نظریه ارشادي می باشد.(توضیحا کل پاساژ مطابق 

پروانه صادره و در وضع موجود داراي ورودي مستقل از حد جنوب می باشد.)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.29 درصد بوده و سطح اشغال وضع 

.موجود 97.60 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

:داراي نظریه بند 8 کمیسیون ماده 5 مورخ 1389/04/28 بدین شرح می باشد
با توجه به نقشه اصالحی ارایه شده و نامه میراث فرهنگی به شماره 141/10675/4 مورخ "
1387/11/06 و با عنایت به اینکه ملک مورد نظر در بافت مرکزي بازار قرار دارد با احداث 
مجموعه تجاري بصورت سه طبقه بر روي زیرزمین تا ارتفاع 12 متر تا زیردامنه 30% شیب 

".سربندي احداث مجموعه تجاري بالمانع است
:داراي نامه میراث فرهنگی به شماره  141/10675/4 مورخ 1387/11/06 بدین شرح می باشد
با توجه به مساحت قابل مالحظه (900 مترمربع) احداث بنا بصورت مجتمع تجاري در حد 3 "
طبقه تا ارتفاع 12 متر(بدون افزایش تراکم)تا زیردامنه و 30% شیب سربندي محدود می 
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گردد.(نماسازي با استفاده از مصالح مناسب و متعارف با بافت سنتی الزامی است.)
.با توجه به تاریخ صدور پروانه مشمول تبصره 7 نمی گردد
//سابقه در واحد خالف ندارد.(سال تخلف 1391)

***********************************************
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/97/12158 مورخ 1397/06/13 در خصوص 
تعداد و متراژ مغازه ها در وضع موجود و پروانه صادره استعالم نموده که در پاسخ و طی 
بررسی بعمل آمده: در وضع موجود تعداد مغازه ها 95 باب و به مساحت مجموعا 1794.70 
مترمربع و مطابق پروانه صادره تعداد مغازه ها 95 باب و به مساحت مجموعا 1567.56 
مترمربع بوده لذا تعداد مغازه ها افزایش پیدا نکرده و مساحت مغازه ها به مقدار 227.14 

//.مترمربع اضافه شده است
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی وراث مرحوم حسین ملک اخالق و شرکاء 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 27/70 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
93072000(نود و  سه میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 27.7  1
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 2/97/12502 بدوي سید 
ابوالقاسم  
-روبروي 
ساختمان آ 
ریا نا- 
بطرف چاه 
خا نه

2-2-20104-83-1-0-0 77
0

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري نظر به اینکه عمال اضافه بنایی بر 
خالف مدلول پروانه صورت نگرفته لذا موضوع خارج از شمول تباصره ماده صد قانون 

شهرداریها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد .

ردتخلف 11.65  0
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 119مورخه 1396/07/01 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1502.1 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 23.79 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 14.57 مترمربع.(از مقدار مورد اشاره به مساحت  -6
12.7 مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمال می باشد).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.71 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 11.65 مترمربع.(از مقدار مورد اشاره به مساحت 
2.33 مترمربع سال وقوع تخلف 1396 و مابقی به مساحت 9.32 مترمربع سال وقوع تخلف 

.1397 می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.مساحت 2.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.91 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -10
انباري (5 مترمربع).(از مقدار مورد اشاره به مساحت 2.13 مترمربع صرفا مشمول پرداخت 
عوارض درآمدي و مابقی به مساحت 1.78 مترمربع خالف محسوب می گردد).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.44 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15
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.موجود 59.92 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل انباري به مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 142620 مورخ 97/07/24 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.467.500.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 493,500,000(چهارصد و  نود و  سه 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 49.35  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/01 2/97/12506 بدوي صیقالن 
-روبروي 
هلیم بین 
الملل

2-1-10132-166-1-2-0 77
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155000000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب 
مغازه بمساحت 70/58 متر مربع قطعه دوم تفکیکی به انضمام یک باب انباري اختصاصی 
مغازه به مساحت 49/35 متر مربع قطعه دوم تفکیکی(طبق سند ارائه شده از طرف 

متقاضی) که از بابت ملک فوق داراي بالمانع شماره 3/33/3972 مورخ 1382/04/19  مندرج 
.درصورتمجلس تفکیکی به شماره 53703/ش مورخ 1382/06/16 می باشد

در بازدید بعمل آمده بدون مجوز شهرداري اقدام به تبدیل انباري تجاري فوق الذکر به 
مساحت 49.35 مترمربع به یک باب مغازه نموده است.(شایان ذکر است که انباري 

مذکورداراي ارتفاع تقریبی 2.20 متر و در قسمت زیر زمین واقع شده ،فاقد بالکن ،داراي 
فعالیت شغلی فروش ابزار و یراق آالت و تابلو به ابعاد استاندارد می باشد.)

از بابت تخلف فوق الذکر داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال تخلف 
(1397

 .به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد
ضمنا مغازه موجود در همکف فاقد بالکن و در حال حاضر به شغل ابزار و یراق االت مشغول 
.بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول تقریبی 3/60 و ارتفاع تقریبی 1/20 میباشد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/97/12506 مورخ 
1397/08/01 بوده و حالیه کمیسیون ماده100 طی تصمیم شماره 2/97/12614 مورخ 

1397/08/22 درخواست بررسی صحت و سقم اعاده به وضع سابق تخلف فوق را نموده که 
طی بازدید بعمل آمده مالک مجددا اقدام به اعاده مغازه به انباري تجاري نموده و رفع خالف 

//.کرده است

77
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 593779200(پانصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 88.36  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/14 2/97/12507 بدوي خیابان 
الکانی-عطا 
آفرین

2-2-10014-10-1-0-0 77
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه چهارم و زیرشیروانی با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 394,212,000(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  دویست و  

دوازده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.93  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 65.41 مترمربع با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 109,888,800
(یکصد و  نه میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 65.41  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/08/14 2/97/12507 بدوي خیابان 
الکانی-عطا 
آفرین

2-2-10014-10-1-0-0 77
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 64 مورخ 1394/08/04 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 690/52 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 130/09 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 20/79 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 20/79 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 20/79 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 20/79 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 42 متر مربع-5

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6-4/93
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 5/2 متر مربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 3/21 متر مربع در همکف و به 
مساحت 62/2 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 65/41 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

77
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 22,410,300(بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  ده هزار و  سیصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 67.91  3
 

110000  , 1370 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/08/29 2/97/12508 بدوي سردار -
جنگل--پی
رسراي دوم

2-2-10004-17-1-0-0 77
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 67,500,000(شصت و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 150  2
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
144071 مورخ97.07.25 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ10.200.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 2040000000(دو میلیارد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 85.11  0
 

225000  , 1377 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید .مکان ارائه شده ششدانگ یکبابخانه و سه باب دکان برابر سند مالکیت می باشد
.سند مربوطه فاقد مساحت و طول حدود اربعه می باشد

داراي پروانه ساختمانی به شماره 25 مورخ 1368/02/12 به صورت 3/5 طبقه مشتمل بر 8 
.واحد مسکونی مجموعا به مساحت 976/5 مترمربع می باشد

حالیه با توجه به اینکه  ساختمان در مرحله  اتمام نازك کاري و سفت کاري  می باشد 
همچنین  کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و 
:خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 67/91 مترمربع به شرح زیر  می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت  16/14 مترمربع (سال تخلف 1370)-1
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 14/34 مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/24 به -2
صورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر شمالی و به مساحت 5/00 مترمربع به معبر جنوبی)  

سال تخلف 1370
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/34مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/24 به -3
صورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر شمالی و به مساحت 5/00 مترمربع به معبر جنوبی)  

سال تخلف 1370
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14/34 مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/24 به -4
صورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر شمالی و به مساحت 5/00 مترمربع به معبر جنوبی) 

سال تخلف 1370
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 8/75 مترمربع (سال تخلف 1370)-5
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 85/11 مترمربع (سال تخلف 1377)-6

.در زمان صدور پروانه تراکم اعطایی نداشت-6
.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 10 افزایش یافته است-7

طبق بررسی مجدد به عمل آمده با توجه به ضوابط قدیم و با عنایت به اینکه ایجاد مغازه -8
سبب حذف پارکینگهاي مسکونی گردیده لذا  6 باب کسري پارکینگ تجاري دارد(سال 

.وقوع 1377)
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 86/83 درصد و حالیه براساس وضع موجود 92/75

.درصد می باشد
.رعایت ارتفاع پیلوت نمی گردد

مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون ماده 5 مورخ 
 .1393/05/29 نمی گردد

.به استناد خط پروژه شماره 487 فاقد عقب نشینی می باشد
.استعالم موقعیت مکانی دارند
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قابل ذکر است گزارش فوق براساس نامه شماره 215906 مورخ 1395/10/22 دبیرخانه 
.کمیسیون ماده صد مبنی بر بررسی پارکینگ اصالح شده است

در خصوص اعتراض آقاي خداوردي ترازجعفرآباد و شرکاء  نسبت به راي شماره 
2.97.12276 مورخ 97.7.17  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به 0.75ارزش معامالتی 
 به مبلغ 67158000(شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار )  ریال 

محکوم و اعالم می دارد. 

جریمه 26.65  0.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/01 2/97/12513 تجدید 
نظر

خیابان 
آزادگان- 
کوچه 

حاتم-کوچه 
نیلوفر- 
پالك 9

2-3-10140-146-1-0-0 77
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 138مورخ 1396/09/26 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 663/67 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي کاهش بنا نسبت به پروانه صادره به مساحت 28/43متر مربع  نسبت 

:به پروانه صادره   به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/63 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0/63 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/63 متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0/63 متر مربع-4

 .کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 25/91 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در -6

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 26/65 متر مربع
.تبصره ماده 7 ندارد -7

 .کسري فضاي باز و سبز ندارد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحضه میگردد بناي مورد 
نظر(یکباب خانه ویالیی)در سال 1341 احداث گردیده است،با عنایت باینکه ماده صد 
قانون شهرداریها در سال 1345 تصویب و فعالیت کمیسیون مربوط به ماده مذکور از 
سال 1352 بوده لذا صرف نظر از اینکه در سال احداث بنا ضرورت به اخذ مجوز از 
شهرداري بوده یا نه به لحاظ آنکه تخلف مزبور قبل از فعالیت کمیسیون ماده صد و 

تصویب طرح جامع شهري به وقوع پیوسته بنابراین موضوع قابلیت طرح ورسیدگی در 
کمیسیون را نداشته و درخواست شهرداري مبنی بر رسیدگی تخلف بابت احداث 

یکباب خانه غیر مجاز،مردود اعالم میگردد.

ردتخلف 113.3  0
 

55000  , 1341 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/09/10 2/97/12518 بدوي مطهري-چه
اربرادران-ك
وچه شهید 
تقی زاده

2-1-10053-1-1-0-0 77
5

و اما درخصوص  احداث سایبان مربوط به سال 1383 به متراژ 7.5 مترمربع و 1387 به 
متراژ 9 مترمربع به لحاظ عدم ضرورت قلع بناو نظربه موقعیت ملک، به استناد تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداري ها بااعمال ضریب0.5 برابرارزش معامالتی راي به جریمه به 
مبلغ4174688(چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  ششصد و  هشتاد و  

هشت)ریال صادرمیگردد. 

جریمه 16.5  0.5
 

219375  , 1383
 , 1387

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 3799 اصلی برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

از بابت اعیان با قدمت بیش از 40 سال داراي گزارش کارشناسی به شماره 10183 مورخ 
1374/06/14 بوده که درخصوص آن نیاز به گواهی واحد تخلفات و درآمد می باشد. همچنین 
داراي دو سایبان به مساحت 9 مترمربع (با قدمت سال 83) و سایبان به مساحت 7/5 
.مترمربع (با قدمت تقریبی 10 سال) بوده که درخصوص آن ها سوابقی رویت نگردید

برابر وضع موجود به مساحت 3/34 مترمربع از حد شمال غربی از وضع موجود خارج گردیده 
که همسایه حد شمالی در قسمت مزبور اقدام به احداث درب نموده است. الزم به ذکر است 

.در سند مالکیت کل حد شمال به پالك منتهی می گردد
به استناد خط پروژه شماره 910 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 39 مترمربع از وضع 

موجود می باشد.(به کسر قسمت خارج شده از وضع موجود)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

*****************************************
با توجه به گواهی هاي واحدهاي تخلفات و درآمد بنا به صورت خالف ساز بوده لذا به 
مساحت 66/93 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 46/37 مترمربع خارج تراکم می باشد. 

(با قدمت بیش از 50 سال) همچنین دو سایبان به مساحت 7/50 مترمربع (با قدمت سال 83
) و سایبان به مساحت 9 مترمربع (با قدمت تقریبی 10 سال) احداث گردیده که مستنداتی 

.در این خصوص رویت نگردید
.با توجه به قدمت مشمول کسري پارکینگ نمی گردد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

77
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ضمنا با توجه به راي تخریب ، کسري پارکینگ مسکونی منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/24 2/97/12519 بدوي حاجی 
آباد-کوچه 
گنجه اي

2-1-10139-95-1-0-0 77
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر - 224275-97/11/17 کمیسیون محترم برابر مدارك ارائه 
شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 4356/1 بصورت ششدانگ یکقطعه زمین 
بمساحت 158 متر مربع  قطعه اول تفکیکی برابر سوابق ارائه شده  بر روي پالك فوق پروانه 
ساختمانی بشماره 122-  71/10/3  و پایانکار به شماره 9254 مورخ 1374/06/01 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت در 4واحد مسکونی  به مساحت کلی 445/5 متر مربع میباشد.شامل 
همکف پیلوت به مساحت 115/5 متر مربع(یک واحد مسکونی ) -طبقه اول ، دوم و سوم 
هرکدام به مساحت 110 متر مربع (جمعا به مساحت 330 متر مربع ) جمعا کل ساختمان به 

.مساحت 445/5 متر مربع صادر شده است که مدارك بپیوست میباشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلف ساختمان به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19/96 متر مربع که از این مقدار به مساحت 4/49 -1
متر مربع تخلف با سال تخلف 1397-  6/73 متر مربع  بصورت سایه کنسول بوده که به 
عنوان تخلف ساختمانی محصوب نمیگردد و فقط شامل عوارض درآمدي میباشد و به 

مساحت 8/74 متر مربع بصورت همزمانساز باسال وقوع 1373
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47  -2
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47 -3
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47 -4
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
تبدیل طبقه سوم از یک واحد مسکونی به مساحت 125 متر مربع به دو واحد مسکونی  -5

 یکی به مساحت 55/30 متر مربع و دیگري به مساحت 69/70 متر مربع
داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد. (سال وقوع 1397) -6
******************************************

به استناد خط پروژه شماره 729 به مساحت تقریبی 0/6 متر مربع از عرصه و به مساحت 
تقریبی 1/5 متر مربع از اعیان(به مساحت کلی 2/1 متر مربع ) در تعریض کوچه 10 متري و 

 .بن بست 6 متري قرار دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 229185600(دویست و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 136.42  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/08/05 2/97/12521 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه شهید 
خسراقی 
-کوچه 
حقانی

2-1-10042-29-1-0-0 77
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 851,356,800(هشتصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  

پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 126.69  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي مکان فوق پروانه ساختمانی بشماره 5 مورخ 95/04/03 بصورت 4 طبقه روي پیلوت با 
زیربناي 904.34 مترمربع در 7 واحد مسکونی صادر گردیده حالیه ساختمان در مرحله نازك 
کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 96.26 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.14 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.88 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.88 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.88 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 41.48 مترمربع(از این مقدار به مساحت 25.60  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.64 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 24.26 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 136.42  -8

.مترمربع می باشد
.تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 6 واحد کاهش یافته است -9

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله به انباري زیرشیروانی به مساحت 6.17 -10
 مترمربع

فعال کسري پارکینگ ندارد.(اظهارنظر نهایی در خصوص کسري پارکینگ احتمالی متعاقبا 
پس از تست عملی در زمان پایان کار اعالم می گردد.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 67 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

// سال تخلف 1397 -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
29568000(بیست و  نه میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 17.6  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/08/15 2/97/12522 تجدید 
نظر

رودبارتان-ك
وچه مرداد

2-3-10007-6-1-0-0 77
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 710,236,800(هفتصد و  ده میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 105.69  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 70 مورخ 1396/03/24 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و به مساحت 461 مترمربع 

.صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 102/23 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12/77 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28/12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28/12 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28/12 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 5/10 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 3/46 مترمربع
.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 5 واحد به 4 واحد مسکونی -7

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
در بخشی از حد جنوب شرقی پالك حداقل عرض 2 متر رعایت نمی گردد. به طول 1/16  -9
متر عرض حیاط خلوت به 0/92 متر کاهش یافته که با توجه به نقشه معماري ارائه شده  

.بخشی از پنجره واحدهاي مسکونی در طبقات در محدوده مزبور قرار دارند
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 17/60 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین سقف شیروانی به صورت دو شیبه اجرا گردیده است لذا در قسمتی از سقف که 
افزایش ارتفاع صورت گرفته است فاقد کاربري بوده و در وضع موجود داراي مصالح جهت 

.استحکام زیرشیروانی(به صورت خرپاي چوبی) می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69/20 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 76/90 درصد می باشد.(به میزان 7/70 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم بانک دارد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/01 2/97/12524 بدوي -
سعدي-کار
گر--بن 
چهارم

2-1-10023-3-1-1-0 77
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 177,708,000(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  هشت هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.12  1
 

700000  , 1394 احداث بناي جداساز

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 183 مورخ 1384/09/06  و پایانکار شماره 4283 
مورخه 1386/02/24 به صورت 3.5 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.520.60 مترمربع صادر گردیده است
حالیه مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یکدستگاه اپارتمان مسکونی واقع درطبقه 
اول  داراي پروانه و پایانکار فوق بوده و در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از 

 کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز الزامی است
مالک به صورت خالف ساز اقدام به احداث سوییت به مساحت 56.51 متر مربع و انباري به 

مساحت 3.61 متر مربع  در قسمتی از حیاط مشاعی نموده است . سال وقوع 1394
. یک باب کسري پارکینگ دارد

. داراي صورت مجلس تفکیکی بوده که ضمیمه است
. درخواست استعالم موقعیت مکانی جهت پرداخت جریمه و عوارض آن را دارند

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 96.18  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/01 2/97/12528 تجدید 
نظر

خیابان 
شریعتی-کو
چه بهداشت

2-3-10201-43-1-0-0 78
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم زهرا نادم نسبت به راي شماره 2.97.12445 مورخ 97.7.17  
صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 
ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر 

گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با 
ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه 

مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 23.04 
مترمربع به مبلغ  116121600(یکصد و  شانزده میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و 

 ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 23.04  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12528 تجدید 
نظر

خیابان 
شریعتی-کو
چه بهداشت

2-3-10201-43-1-0-0 78
0
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 120 مورخ 1396/07/02 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 297.59 مترمربع صادر گردیده است .حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 130.65 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.49 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.49 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.49 مترمربع -3

. .اضافه بنا در طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 96.18 مترمربع -4
کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.46 مترمربع. ( دیوار چینی اتاقک  -5

آسانسور زیر شیروانی اجرا نگردیده است )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -6

فعالً رعایت  پارکینگ میگردد . ( در خصوص پارکینگ شماره 1 در زمان پایانکار ضمن  -7
آزمون عملی قابل بررسی خواهد بود .)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.99 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8
. موجود 79.49 درصد است

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت 11.43 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 

.به شماره 2/96/11320 مورخ 1396/09/28 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.06 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.49 مترمربع . سال وقوع 1397 -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.49 مترمربع . سال وقوع 1397 -3

اضافه بنا در طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 96.18 مترمربع.  سال وقوع  -4
1397

. درخواست عدم خالف دارند
----------------------------------

داراي مکاتبه شماره 131307 مورخه 1397/07/08 از دبیر محترم کمیسیون ماده صد مبنی 
بر ( یک نسخه از کپی نظریه به شماره 128468 مورخ 97/07/03 کارشناس رسمی 
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دادگستري جهت اعالم نظر به حضورتان ارسال میگردد لذا خواهشمند است نسبت به نظریه 
فوق بررسی و مراتب را حداکثر ظرف مدت 3 روز به این کمیسیون اعالم فرمایند )
. طی بررسی به عمل آمده صرفاً موقعیت مکانی ملک مورد نظر مورد گواهی است

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحضه میگردد بناي مورد 
نظر(مغازه)در سال 1340 احداث گردیده است،با عنایت باینکه ماده صد قانون 

شهرداریها در سال 1345 تصویب و فعالیت کمیسیون مربوط به ماده مذکور از سال 
1352 بوده لذا صرف نظر از اینکه در سال احداث بنا ضرورت به اخذ مجوز از 

شهرداري بوده یا نه به لحاظ آنکه تخلف مزبور قبل از فعالیت کمیسیون ماده صد و 
تصویب طرح جامع شهري به وقوع پیوسته بنابراین موضوع قابلیت طرح ورسیدگی در 
کمیسیون را نداشته و درخواست شهرداري مبنی بر رسیدگی تخلف بابت احداث 

مغازه غیر مجاز،مردود اعالم میگردد 

ردتخلف 22.05  0
 

65000  , 1340 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/10 2/97/12529 بدوي امام 
خمینی-روب
روي سینما 
انقالب

2-2-20116-91-1-3-0 78
1

و اما درخصوص توسعه بناي تجاري و احداث بالکن تجاري مربوط به سال 1354، به 
لحاظ عدم ضرورت قلع بناو نظربه موقعیت ملک، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداري ها بااعمال ضریب4 برابرارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ7,189,000
(هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  نه هزار )ریال صادرمیگردد. 

جریمه 27.65  4
 

65000  , 1354 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت سرقفلی سه دانگ از ششدانگ یک باب 
دکان به شماره 1126 به انضمام نصف از یک قطعه زمین پشت دکان مزبور برابر سند اجاره 
.نامه شماره 141147 مورخ 1361/02/20، داراي فعالیت شغلی فروش صنایع دستی می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده و برابر شواهد موجود در مغازه(شامل کاشیکاري هاي کف) 
به مساحت 22/05 مترمربع مربوط به مغازه شماره 1126 (با قدمت قبل از سال 1354) بوده و 
پس از آن داراي توسعه تجاري به مساحت 11/53 مترمربع مغازه در زمین پشت دکان و 
.احداث کل بالکن به مساحت 16/12 مترمربع (با قدمت سال 1354) می باشد

از بابت مغازه و بالکن و اضافه نمودن زمین پشت مغازه به مغازه هیچ گونه مستنداتی 
 .مشاهده نگردید

با توجه به طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی می باشد. (بر خیابان امام)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
محل، تخلف مالک درتبدیل بناي مسکونی به اداري بدون مجوز محل هیچگونه تامل و 

تردید نیست، باتوجه به قدمت بنا و اداري بودن ساختمان،به لحاظ عدم ضرورت 
قلع،ضمن نقض راي بدوي که مطابق گزارش غیابی شهرداري براي متراژ 1589.88 
مترمربع  و سال وقوع تخلف(1387)حکم به تخریب صادر گردیده و برابر گزارش 

جدید مورخ 96/11/21 مقدار تخلف به 574.01 مترمربع کاهش یافته و نیز سال وقوع 
تخلف به (1383) اصالح گردیده است؛لذا با اصالح بعمل آمده و به استنادتبصره 3 
ماده صد قانون شهرداري ها و نظر به موقعیت ملک، بااعمال ضریب3 برابرارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 256,554,540(دویست و  پنجاه و  شش میلیون و  
پانصد و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد و  چهل) ریال صادرمیگردد. 

جریمه 287.94  3
 

297000  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/12530 تجدید 
نظر

-
تختی-نبش 
کوچه 
-سعدي

2-1-10032-28-1-0-0 78
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ،ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره3ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5356395(پنج میلیون و  سیصد و  

پنجاه و  شش هزار و  سیصد و  نود و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.07  0.5
 

297000  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 

برابر ارزش معامالتی براي کسري ده قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
111375000(یکصد و  یازده میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 250  1.5
 

297000  , 1383 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب ساختمان دو اشکوبه به صورت 
پنج باب دکان، سه باب انباري، دو قطعه پارکینگ و یک موتورخانه و شوفاژ و سرویس 
بهداشتی و راه پله طبقات و محوطه مشاعی در طبقه همکف و یک واحد آپارتمان در نیم 
طبقه پشت دکاکین با نورگیر و راه پله مشاعی و دو واحد آپارتمان و راه پله و نورگیر مشاعی 

.در طبقه دوم برابر متن صورتمجلس اصالحی موجود در پرونده فنی می باشد
از بابت کل پالك داراي پروانه ساختمانی به شماره 62 مورخه 1359/01/31 بوده و پایان کار 

.ساختمانی طی نامه به شماره 9605 مورخه 1360/02/16 اعالم گردیده است
حالیه برابر بازدید به عمل آمده از کل مجموعه آپارتمانی در وضع موجود به صورت اتاق 

.اصناف استان گیالن مورد بهره برداري قرار می گیرد
:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تغییرات صورت گرفته به شرح زیر می باشد

تبدیل قطعات موجود در همکف شامل انباري قطعات 6، 7 و 8 و پارکینگ قطعه 8 و  -1
پارکینگ مشاعی قطعات 6 و 7 و موتورخانه و شوفاژ و سرویس بهداشتی به صورت مسکونی 

به مساحت 219/58 مترمربع به اداري
احداث بارانداز مسقف به مساحت 36/07 مترمربع در حیاط خلوت حد غربی -2

تبدیل واحد مسکونی قطعه 6 تفکیکی  در نیم طبقه پشت دکاکین به مساحت 210/84  -3
مترمربع به اداري

تبدیل دو واحد مسکونی به شماره قطعات 7 و 8 در طبقه دوم به مساحت 394/52  -4
مترمربع به اداري

تبدیل راه پله مسکونی موجود در همکف و طبقات مجموعا به مساحت 68/36 مترمربع  -5
به اداري

برابر مستندات موجود در پرونده فنی، راي کمیسیون ماده 77 به شماره 173 ك 77 مورخه 
1380/04/19 درخصوص محاسبات عوارض پذیره تبدیل واحدهاي مسکونی به اداري (مجمع 
امور صنفی) موجود بوده که برابر گواهی واحد درآمد محاسبات تبدیل مسکونی  به اداري در 
قطعات 6 و 7 و 8 صورت گرفته که طی گواهی واحد حسابداري برابر راي کمیسیون ماده 77

. به شماره 173 مورخ 80/04/19 مبالغ آن پرداخت گردیده است
با توجه به موارد مزبور داراي تخلفات بدون مجوز از سوي شهرداري به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1383)
احداث بارانداز مسقف به مساحت 36/07 مترمربع -1

تبدیل قطعات موجود در همکف شامل انباري قطعات 6، 7 و 8 و پارکینگ قطعه 8 و  -2
پارکینگ مشاعی قطعات 6 و 7 و موتورخانه و شوفاژ و سرویس بهداشتی به صورت مسکونی 

به مساحت 219/58 مترمربع به اداري
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تبدیل راه پله مسکونی موجود در همکف و طبقات مجموعا به مساحت 68/36 مترمربع  -3
به اداري

.مجموعا داراي 10 باب کسري پارکینگ اداري می باشد -3
همچنین مغازه هاي موجود در طبقه همکف  و بالکن هاي مربوطه به غیر واگذار گردیده و 
.گزارش مزبور صرفا درخصوص مجموعه آپارتمان هاي مسکونی تبدیل شده می باشد
گزارش مزبور با توجه به نامه شماره 264934 مورخه 1396/12/26 کمیسیون ماده صد و 
برابر تصمیم کمیسیون به شماره 2/96/11560 مورخه 1396/12/26 به جهت بررسی 

درخصوص میزان دقیق تخلفات (گزارش جدید) به شهرداري منطقه اعاده گردیده تا آخرین 
.گزارش کارشناسی تهیه و نتیجه به کمیسیون ماده صد منعکس گردد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف الی طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,605,377,600
(دو میلیارد و  ششصد و  پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 
نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 

تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 258.47  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 2/97/12533 بدوي -
منظریه--خ
وشرفتار

2-3-10035-50-1-0-0 78
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,425,600(هفت میلیون و  چهارصد و  
بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.42  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 364072800(سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  هفتاد و  

دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 216.71  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 233 مورخ 1394/12/27 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی   در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 1284/33 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و  داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 

60% به مساحت کلی 271/32 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 15/46 متر مربع که از این مقدار به مساحت 8/43  -1

بصورت سایه کنسول بوده و تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 40/92 مربع-2

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 48/78 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41/33 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41/67 متر مربع-5
اضافه بنا  درطبقه پنجم به مساحت 78/74  متر مربع-6
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 4/42  متر مربع-7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 56/86 متر مربع در همکف و به 
مساحت 159/85 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 216/71 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 157,500,000(یکصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

2100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/01 2/97/12536 تجدید 
نظر

حافظ-  اول 
خیابان 
-کیوان

2-2-20095-2-1-0-0 78
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تخلفات در حد تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 
معامالتی معادل 45872400(چهل و  پنج میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 218.44  0.1
 

2100000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 3 
بااعمال  ضریب 4برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 46,200(چهل و  شش هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد

جریمه 21.  4
 

55000  , 1350 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

 و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 
نماید.

سایر 101.8  0
 

2100000  , 1394  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توط متقاضی بصورت مشاع مشترك یک باب خانه مشتمل بر 
.مغازه (طبق سند تک  برگ ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت  اعیان مسکونی  بسطح 83 متر مربع و یکباب مغازه 22 متر مربع   داراي بالمانع 
 .بشماره 2/33/155738-93/7/7 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد

شایان ذکر است که مساحت اعیان اعالم شده به استناد نقشه برداري  مجدد ارائه داده شده 
 .از طرف متقاضی در تاریخ 1397/04/19  میباشد

*********************************************************
*********************************************************

***********************************
:حالیه با توجه به وضع موجود و بالمانع صادره داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
طبق بالمانع صادره مساحت خانه قدیمی 83 متر مربع بوده که در وضع موجود -1

مساحت49/59   متر مربع(خانه ویالئی به انضمام سرویس در ضلع جنوبی بنا) طبق  نقشه 
.برداري ارائه داده شده میباشد

خالف متراژي مشاهده نشد(داراي کاهش به مساحت 33/41 متر مربع نسبت به بالمانع )   
فقط مالک مبادرت به  تعمیرات داخلی  شامل رنگ آمیزي و گچ کاري و کاشیکاري و 
همچنین تعویض کامل سربندي اقدام نموده است  برابر ضوابط مشمول  تعمیرات کلی 

میگردد(سال وقوع 1394)
از بابت مغازه به مساحت 22 متر مربع داراي بالمانع فوق بوده که با توجه به وضع موجود  -2
(22/21 متر مربع) داراي اضافه بنا بصورت همزمانساز به مساحت 0/21 متر مربع 

میباشد.(سال وقوع تخلف با توجه به گزارش کارشناس وقت که در پرونده فنی ملک موجود 
بوده 1350)

ساختمان بصورت دوبلکس (طبقه همکف به مساحت 113/77متر مربع) و( طبقه اول به  -3
مساحت 104/67 متر مربع که از این مقدار به مساحت 6/75 متر مربع تراس غیرمسقف 

(میباشد ) مجموعا به مساحت 218/44 متر مربع که احداث شده است) (سال وقوع 1394
.با توجه به تخلفات فوق الذکر داراي 2باب  کسري پارکینگ مسکونی میباشد -4

 .کل مساحت اعیان داخل تراکم میباشد
*********************************************************
*********************************************************

***********
الزم به ذکر است داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11866  مورخ 1397/03/29 
که  بصورت غیابی به مساحت 252 متر مربع  بوده که بپیوست بوده و حکم به تخریب بنا 
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 .میباشد
*********************************************************

*******************************************
 .مغازه فاقد بالکن بوده و در حال حاضر به عنوان بنگاه مورد استفاده قرار میگیرد

به استناد خط پروژه شماره 318 از حد شمال به مساحت تقریبی  52/70 متر مربع  از عرصه  
در تعریض کوچه 8 متري و خیابان 16 متري و از سمت جنوب به مساحت تقریبی 28/8 متر 
مربع از عرصه و به مساحت تقریبی 20/3 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 8 و خیابان 16

 .متري قرار دارد
 .شایان ذکراست که اعیان احداثی جدید  در مسیر تعریض قرار ندارد

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11450 مورخ 1397/02/11  که به 
بپیوست بوده در خصوص اینکه گزارش اولیه بصورت غیابی و تخمینی بوده فلهذا کارشناس 
با استقرار در ملک از میزان تخلف  و از نظر متراژ -میزان داخل تراکم و خارج تراکم - میران 

 . تعریض  و نوع کاربري و تعداد پارکینگ صراحتا اعالم نماید
 .مراتب جهت استحضار وصدوردستور مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد.

  

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  752,102,400(هفتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  دو هزار و  

چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 111.92  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12537 تجدید 
نظر

چهارراه 
میکاییل-پ
شت بانک 
مسکن-روب
روي 
دبیرستان 
شریعتی-کو
چه 

اسد(پهلوان 
(3

2-3-10182-5-1-0-0 78
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 40236000(چهل میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 23.95  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 54 مورخ 1396/03/08 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 473.75 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:107.04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 26.76 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.76 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.76 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.76 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.94 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 4.20 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی  به مساحت 0.68  -8
مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازادبرتراکم به مساحت 23.95  -9
.مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 75درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

.فعال کسري پارکینگ ندارد
.سال تخلف 1397 می باشد
 //.درخواست عدم خالف دارد

78
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
یکباب مغازه به دو باب به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم مابه 

التفاوت ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 144835مورخ 97.07.26
معادل 56000000(پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 29.52  0
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1397/08/05 2/97/12539 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی-آف
خرا-ساختم
ان متین

2-2-20122-64-1-1-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 29.52 مترمربع قطعه هفتم تفکیکی 
.برابر سند مالکیت ، داراي پروانه و پایان کار به شماره فوق است

حالیه مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات کلی و احداث دیوار داخلی و تبدیل یک باب 
مغازه به دو باب نموده  است. سال وقوع 1389

مغازه شماره 1 به مساحت 16.05 متر مربع داراي فعالیت شغلی خدمات رایانه ،فاقد بالکن و 
داراي تابلو به عرض 3.81 و ارتفاع 1.30 و مغازه شماره 2 به مساحت 13.47 متر مربع داراي 

.فعالیت شغلی لباس زنانه ،فاقد بالکن و داراي تابلو استاندارد است
.داراي صورت مجلس شماره 13985 مورخ 1377/04/08 است

.متقاضی با توجه به استعالم دفترخانه تقاضاي تفکیک قطعه موردنظر را دارد
قابل ذکر است طبق کروکی ارائه شده رعایت حداقل بر 3 متر براي هر یک از مغازه ها می گردد

 .
. کسري پارکینگ ندارد
نیازبه تهیه خط پروژه است

--------------------------
به استناد خط پروژه شماره 669 به مساحت تقریبی 16 متر مربع در مسیر تعریض خیابان 10 

 متري قرار دارد

78
6

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع سابق بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی 
اعالم میگردد .

ردتخلف 50  0
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/12 2/97/12540 بدوي ساغریسازا
ن-پشت 
مسجد 
گلدسته 
-باالي 
آژانس 
 آزادي

2-3-10208-1-1-2-0 78
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک باب 
 مغازه میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 21558/ش مورخ 1368/08/27 بوده که داراي 
 .گواهی تفکیک به شماره 13/28240 مورخ 1368/07/03 میباشد

در بازدید بعمل امده در مشخص گردید که  مغازه فوق الذکر به دو باب مغازه یکی به مساحت 
20/26 متر مربع و دیگري به مساحت 24/57 متر مربع تبدیل شده است(سال وقوع 1393)

 با توجه به سال وقوع تخلف 2 باب کسري پارکینگ تجاري دارد
مغازه  اول از سمت چپ به مساحت 24/57 متر مربع فاقد بالکن بوده و در حال حاضر خالی 

 .و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد
مغازه  اول از سمت راست به مساحت 20/26 متر مربع فاقد بالکن بوده و در حال حاضر  به 
شغل تاکسی تلفنی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول تقریبی 2 متر به 

 .ارتفاع تقریبی 1 متر  میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12540 مورخ 

1397/08/12 مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق و داراي راي کمیسیون تجدید نظر به 
.شماره2/97/12976 مورخ 1397/11/12  مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
به استناد خط پروژه شماره 2160 کل ملک به مساحت تقریبی 14/1 متر مربع در تعریض 
کوچه هاي 8 متري قرار دارد و مغازه ها مجموعا به مساحت تقریبی 8 متر مربع در تعریض 

.کوچه هاي 8 متري قرار دارند
  .گزارش فوق در تاریخ 1398/01/29 بروز شده و مورد تایید میباشد'
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 273,792,000(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  نود 

و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 44.16  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 2/97/12546 تجدید 
نظر

پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ك
وچه 

جعفري-بن 
بست 
اول-سمت 
چپ

2-2-20101-28-1-0-0 78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2 مورخه 1396/12/23 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 287/77 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف سوم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 36/48 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 12/16 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12/16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12/16 مترمربع -3

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -4
مساحت 7/68 مترمربع (با توجه به عدم اجراي آسانسور)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -5
.رعایت حداقل فضاي باز نمی گردد -6

با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد(در 
زمان صدور پروانه مازاد بر تراکم نداشته است)

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به توضیح است در زمان پروانه داراي آسانسور بوده که برابر نقشه ارائه شده اجرا 
.نگردیده است

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 80/20 درصد می باشد.(به میزان 10/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی با توجه به تخلفات صورت گرفته را دارد

78
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض اوقاف مالک اعیان:محمد رضا لقمانی خرطومی و شرکاء نسبت به 
راي شماره 2.97.12411 مورخ 97.7.24   صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت 
به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري 
فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و 

موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2.5 به 1.25 برابر 
ارزش آن نسبت به مساحت 143.27 مترمربع به مبلغ  601734000(ششصد و  یک 

میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 143.27  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12548 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري-کو
چه ماسالی 
2-کوچه 
کسب 
دوست

2-2-10058-12-1-0-0 78
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 191 مورخه 1396/12/27 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 412/66
 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 143/19 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 47/73 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47/73 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 47/73 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 4/82 مترمربع -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 0/08 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

رعایت فضاي سبز و همچنین غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی تا  -7
.زمان پایانکار الزامی است

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد. با توجه به این که در زمان 
.صدور پروانه بناي مازاد بر تراکم نداشته مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت تخلفات صورت گرفته مشتمل بر 143/19 مترمربع اضافه بنا و 0/08 مترمربع تبدیل 
سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مفید داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 

.2/97/12411 مورخ 1397/07/24 مبنی بر جریمه می باشد
قابل ذکر است  با توجه به عرض معبر کم (4/30 متر) در حد جنوبی در زمان صدور پروانه 
ساختمانی تامین دسترسی خودرو از حد شمالی میسر اعالم گردیده بود که حالیه در وضع 
موجود یک درب پارکینگ به طول 2/5 متر در حد جنوب تعبیه گردیده است. لذا تردد 
خودروها از حد شمالی میسر بوده و در صورت عدم وجود درب پارکینگی تعبیه شده در حد 

.جنوب، تداخلی در امر عبور و مرور خودرو و یا کسري پارکینگ نخواهد داشت

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 69/30 درصد می باشد.(به میزان 19/30 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  361444500(سیصد و  شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار هزار و  

پانصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 77.73  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 2/97/12549 تجدید 
نظر

دانش  
سرا-بن 
بست 17

2-3-10197-58-1-0-0 790

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/154 مورخه 1396/11/15 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیر شیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

342.37 مترمربع صادره گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (اجراي خرپشته) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 77.73 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.96 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.69 مترمربع بصورت عدم اجراي انباري -5
.به مساحت 18.07 مترمربع داراي کسري فضاي باز بوده و رعایت فضاي سبز می گردد -6

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در خصوص عقب نشینی متعاقبا پس از تخریب کامل اعیان قدیمی و تکمیل احداث  -11
.جدید اظهار نظر می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.63 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 76.17 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم مریم علیزاده و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 14.71 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 0.75 ارزش معامالتی بمبلغ 37069200(سی و  هفت میلیون و  شصت و  نه 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 14.71  0.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/14 2/97/12564 بدوي دباغیان-کو
چه یوسفی

2-3-10093-2-1-0-0 791
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 186مورخ 1396/12/26 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به  انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 448/6 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 7/24 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 1/81 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1/81 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1/81 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1/81 متر مربع-4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/28 متر مربع (نسبت به پروانه ) -5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

 طبقات اول تا سوم به مساحت 7/47 متر مربع
.به مساحت 14/38 متر مربع کسري فضاي باز دارد -8

سطح اشغال در زمان پروانه  69/06 متر مربع و با توجه به تخلف صورت گرفته در حال حاضر 
 .70/24 متر مربع میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري فضاي سبز ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد
 .تبصره ماده 7 ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
محل تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر 
به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد 

به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی 
دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به 

موجب نظریه شماره 140743 مورخ 97/07/21 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 800.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 160000000
(یکصد و  شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.69  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/19 2/97/12568 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-پ
شت مسجد 
-محمود اباد

2-3-10195-5-1-0-0 79
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 271 مورخ 1386/09/21 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 669 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري و نازك کاري ( فاقد فعالیت کارگري ) بوده و 
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 249.39

: مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 36.01  مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53.12 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -2
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53.42 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -3
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53.42 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -4
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 53.42 مترمربع که از این مقدار به مساحت 0.59  -5
. مترمربع به صورت کنسول به طرف شارع در حد شمال است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
.در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 20.20 مترمربع

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7
پارکینگ هاي شماره 3 و 4 به صورت مزاحمی موردقبول می باشند در خصوص  -8

پارکینگ هاي شماره 1 و 2 و 3 و 4 قابل ذکر است فاصله مابین دو ستون به جاي 4.5 متر 
عرض مفید حدوداً 4.17 متر فضا دارند (حدوداً 33 سانتیمتر کسري عرض دارند) با این 
وضعیت متقاضی طی درخواست شماره 74098 مورخ 1394/05/24 با توجه به اینکه حدود 
ابعاد پارکینگ هاي پیشنهادي فقط چند سانتی نسبت به ضوابط شهرداري کسري دارند 
درخواست مساعدت نموده که از این بابت داراي تعهد محضري به شماره 205983 مورخ 

:1394/06/26 به شرح زیر است
براي پالك ثبتی شماره اصلی 2529 باقیمانده واقع در رودبارتان پشت مسجد محمودآباد 
ساختمان شاد روح با توجه به بازدید به عمل آمده و گزارش کارشناس واحد فنی ضوابط 

شهرداري در اجراي بین ستون ها رعایت نگردیده است لذا نامبرده متعهد می گردد در صورت 
بروز هرگونه مشکل در هنگام پارك خودرو یا هرگونه ادعاي احتمالی از اهالی ساختمان در 
این خصوص به عمل آید شخصاً پاسخگو خواهد شد و شهرداري هیچ گونه مسئولیتی را 

.نخواهد پذیرفت
بر اساس دستور مدیر محترم وقت شهرداري منطقه و همچنین تعهد داده شده بنابراین 
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.کسري پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 57 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
. موجود 76.30 درصد است

از بابت تبدیل پارکینگ  به مساحت 28 مترمربع به دو باب مغازه ( هر کدام 14 متر مربع ) 
داراي راي اعاده به وضع سابق ( به صورت غیابی )  بر اساس  رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2999 مورخ 1390/02/25 و تجدیدنظر به شماره 9076 مورخ 1390/06/07 است  که 

. مالک اقدام به تخریب دو مغازه نموده و راي اجرا گردیده است
ازبابت موارد فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11148 مورخه 

 1396/11/10بوده که پرونده آن در واحد خالف و درآمد مختومه گردیده است
حالیه متقاضی درخواست کارشناسی مجدد  مورخه 1397/03/13 نموده و  طی بازدید به 

عمل آمده اقدام به احداث یک باب مغازه نموده است
که داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 14.69 

مترمربع است . سال وقوع 1397
. با توجه به سال صدور پروانه  کسري پارکینگ تجاري ندارد

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است

 .سال وقوع تخلف از بابت  احداث مغازه 1397 و مابقی تخلفات 1396 میباشد
*************************************************

از بابت 269/59 متر مربع  اضافه بنا داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11148 
مورخ 1396/11/10و از بابت احداث مغازه به مساحت 14/69 متر مربع داراي راي کمیسیون 
تجدید نظر به شماره 2/97/12568 مورخ 1397/08/19  مبنی بر جریمه بوده که بپیوست 

.میباشد
 .بعد از  اراي صادره خالفی مشاهده نشد

.رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 74865000(هفتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  شصت و  

پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.8  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/12569 بدوي نقره -
دشت-بن 
بست 
حصیري

2-2-10203-90-1-0-0 79
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/204 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 483.45 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام فنداسیون می باشد
براساس نقشه هاي معماري ارائه شده داراي اضافه بنا خارج از سطح اشغال مدلول پروانه به 

.مساحت کلی 13.80 مترمربع در طبقه همکف می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

 .فعال کسري پارکینگ ندارد
.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد

//.استعالم موقعیت مکانی دارد

در خصوص اعتراض آقاي پرویز حاجی آقایی نسبت به راي شماره 2.97.12080 مورخ 
97.6.24  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 0.75 به 0.5 برابر ارزش آن نسبت به 

مساحت 18 مترمربع به مبلغ  4009500(چهار میلیون و  نه هزار و  پانصد) ریال محکوم 
و اعالم می دارد.  

جریمه 18  0.5
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 2/97/12576 تجدید 
نظر

نقره -
دشت--الله

2-2-10198-19-1-0-0 79
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامابرابر گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی   طی بازدید بعمل آمده از مکان 
فوق بصورت یکباب خانه ویالئی  مسکونی برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي سند 
مالکیت  بشماره ثبتی 1490/10بصورت 3دانگ مشاع  از ششدانگ  یکباب خانه بمساحت 

 342/7 متر مربع داراي بالمانع بشماره 2/22/32966-84/9/12 میباشد
 

وضعیت موجود  در محوطه حد شمال مکان صدرالذکر بار اندازي با سازه فلزي و ایرانیت  
سایه روشن بسطح تقریبی 18 متر مربع موجود بوده که از بابت آن بالمانعی ارائه نگردید . ( 

قدمت بارانداز سال 1385 )
 
 

..در خصوص مقدار عقب نشینی دردرخواستهاي بعدي متعاقبا اعالم میگردد

79
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 

و اضافه بناي راه پله آسانسور، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 408,890,000
(چهارصد و  هشت میلیون و  هشتصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.95  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12577 بدوي سردار -
جنگل--ح
ساس

2-2-10207-61-1-0-0 79
5

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 48.4  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

ردتخلف  0
 

3100000  , 1395 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 34,410,000(سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  ده هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.2  0.5
 

3100000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310000000(سیصد و  ده 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/22 2/97/12577 بدوي سردار -
جنگل--ح
ساس

2-2-10207-61-1-0-0 79
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 231 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 281.20 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:65.95 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.32 مترمربع(از این مقدار به مساحت 5.50 مترمربع  -1

مربوط به احداث سایبان در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.24 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.24 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.24 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 1.91 مترمربع -5
عرض 2 متر حیاط خلوت سرتاسري رعایت نشده و از 1.97 تا 1.87 متر متغیر می  -6

باشد.(در این قسمت داراي بازشو می باشد.)
داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد.(پارکینگ شماره (1) و (3) مربوط به یک واحد  -7

می باشد.)
تعداد واحدها از 2 به 3 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش  -8

.تعداد واحد در طبقه سوم به مساحت 48.40 مترمربع می باشد
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 22.20  -9

.مترمربع می باشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث دو باب  انباري در زیر راه پله به مساحت مجموعا  -10 

3.93 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68.65 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 80 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.سال تخلف 1395 می باشد

از بابت کلیه موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100بدوي به شماره 2/97/12577 مورخ 
1397/08/22 و تجدید نظر به شماره 2/97/12735 مورخ 1397/10/08 و سوابق پرداختی 

.بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
//.درخواست عدم خالف دارد

79
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید. سایر  2
 

455625  , 1384 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/08/26 2/97/12579 بدوي خیابان 
شریعتی-ب
ن بست 
زرین پر

2-1-10008-227-1-0-0 79
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 34659600(سی و  چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 34.36  2
 

455625  , 1384
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 408 مورخ 1381/12/28 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 359.60 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:34.36 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.08 مترمربع(از این مقدار به مساحت 3.32 مترمربع از  -1

بابت احداث سایبان فلزي در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.76 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.76 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.76 مترمربع -4

عرض حیاط خلوت در حد شمالی رعایت نگردیده و بین 1.87 تا 2 متر متغیر می  -5
باشد.(در این قسمت داراي بازشو می باشد.)

کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ شماره 2 فعال مورد تایید نمی باشد.)
.راه پله به بام ندارد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 68 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.قسمت مربوط به عقب نشینی در حد شرقی هنوز در تصرف مالک قرار دارد

.سال تخلف در کلیه موارد 1384 و در مورد احداث سایبان در حیاط 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 271,555,200(دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  

پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 40.41  2
 

3360000  , 1395
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 2/97/12591 تجدید 
نظر

پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-نب
ش کوچه 
 جعفري

2-2-20101-38-1-0-0 79
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 8 مورخه 1393/02/07 بصورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 724/69 مترمربع صادر گردیده است.حالیه با 
توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و همچنین کروکی نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 

:35/89 مترمربع به شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  1/22 مترمربع-1

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 مترمربع -2
بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 مترمربع -3
بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 مترمربع -4
بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1/49 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0/27 -5
مترمربع بصورت کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمال شرقی می باشد.)

 اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 0/26 مترمربع-6
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 28/45 مترمربع(از این مقدار به مساحت 21/52 -7

مترمربع بصورت احداث انباري زیرشیروانی می باشد.)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 20/03 مترمربع -8

با توجه به اینکه متراژ اضافه بنا کمتر از 5 درصد زیربناي پروانه می باشد لذا مشمول  -9
.تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت نمی گردد

.با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد-10
محدوده مربوط به عقب نشینی هنوز در تصرف مالک بوده فلذا اظهارنظر درخصوص  -11

.عقب نشینی متعاقبا اعالم خواهد شد
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات به  -12

مساحت مجموعا 4.52 مترمربع

.سال وقوع تخلف موارد (7 و 8) 1397 و سال تخلف باقی موارد 1395 می باشد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 57/80 درصد و حالیه براساس وضع موجود 59/80  

.درصد می باشد
.اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت پس از انجام کف سازي مقدور می باشد

قابل ذکر است مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون 
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.ماده 5 مورخ 1393/05/29 نمی گردد
//.تقاضاي عدم خالف دارند

************************************
در خصوص گزارش کارشناس رسمی دادگستري به شماره 131928 مورخ 1397/07/08 الزم 
به ذکر است در وضع موجود و مطابق کروکی نقشه برداري ارایه شده درب مغازه در محل پخ 
دو گذر 12 و 8 متري واقع بوده فلذا قسمتی از گزارش مبنی بر عدم وجود بازشو در بر اصلی 
مغازه و دارا بودن صرفا یک درب ورودي سمت کوچه مورد تایید نبوده ولی مساحت و 

//.موقعیت مکانی مغازه مندرج در گزارش مذکور صحیح می باشد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
721417200(هفتصد و  بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  هفده هزار و  دویست) 

ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 122.69  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12592 تجدید 
نظر

سردارجنگ
ل-کوچه 
علیزاده

2-2-10205-48-1-0-0 79
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 29,433,600(بیست و  نه 

میلیون و  چهارصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 17.52  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخه 1395/11/13 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 772/14 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 103/56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5/15 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15/35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15/35 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15/35 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 46/30 مترمربع (به مساحت 30/95 مترمربع به  -5
دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6/06 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 9/80 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -8

 به مساحت 0/2 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیر شیروانی به انباري  -9

زیرشیروانی اختصاصی به مساحت 9/13 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -10
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 17/52 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 67/70 درصد می باشد.(به میزان 2/10 درصد بیش از سطح اشغال 
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مجاز)(با احتساب سایبان)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدمهدي پیراسته آذر نژاد موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر اینکه مالک در طبقه چهارم بخشی از بام را به 
مساحت 15.52 مترمربع به واحد مربوطه اضافه نموده است، با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 130368000(یکصد و  سی میلیون و  سیصد و  شصت و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.52  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/12594 بدوي خیابان 
مطهري 
-خمیران 
زاهدان-کو
چه سمیعی

2-3-10184-111-1-4-0 79
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

.داراي پروانه و پایانکار فوق الذکر میباشد
در بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک در طبقه چهارم بخشی از بام را به مساحت  

 .15/52 متر مربع را به واحد مربوطه اضافه نموده است
طبق سند مساحت واحد مربوطه 51/77 متر مربع بوده که وضع موجود  مساحتد 67/29 متر 

مربع میباشد. (سال وقوع تخلف 1393)
.رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن  بابت  ده واحد کسري پارکینگ ضمن نقض 

راي بدوي با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,050,000,000
(یک میلیارد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 250  1.25
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/15 2/97/12600 تجدید 
نظر

سبزه -
میدان-گذر 
-عنصري

2-2-10050-13-1-0-0 800

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
151459مورخ 97.8.6 کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 12401630000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 2480326000(دو میلیارد و  چهارصد و  هشتاد میلیون و  

سیصد و  بیست و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 270.2  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 503 مورخ 
1386/11/27 و پایانکار  به شماره 526788 مورخ 1388/07/25 بصورت 3 طبقه در 3 واحد 

مسکونی به مساحت 258/8 متر متر مربع صادر شده است
(طبقه همکف و طبقات هر کدام 64/7 متر مربع -مجموعا 258/8 متر مربع )

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  داراي تخلفات به شرح زیر 
:میباشد

با توجه به مساحت هاي وضع موجود داراي کاهش بنا نسبت به پایانکار  به مساحت 2/39 -1
.متر مربع در هر طبقه (همکف تا طبقه سوم مجموعا به مساحت 9/56 متر مربع) میباشد

احداث آساسنور در همکف و طبقات اول تا سوم (در هر طبقه به مساحت 2/62متر مربع)  -2
مجموعا به مساحت 10/48 متر مربع

با توجه به تغییراتی که در همکف و طبقات ایجاد نمودهاز قبیل برداشتن دیوارهاي -3
داخلی و تغییرات داخلی  از کل مجموعه به مساحت 259/72 متر مربع به عنوان فست فود 
مورد استفاده قرار میگیرد(10/48 متر مربع آسانسور تجاري -249/24متر مربع تبدیل)

با توجه به مساحت  تبدیل شده به فست فود داراي 10 واحد کسري پارکینگ تجاري -4
.میباشد

سال وقوع 1395
*********************************************************

********************************************
از بابت 278/8 متر مربع تبدیل مسکونی به تجاري (فست فود )(258/8 متر مربع تبدیل و 
20 متر مربع آسانسور)  و 14 باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
 .2/97/11890 مورخ 1397/03/27 بوده که در پرونده تخلف ملک موجود میباشد

حالیه با توجه به راي کمیسوین ماده صد به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه التفاوت به 
:شرح زیر میباشد

 کاهش بنا از بابت احداث آسانسور نسبت  به راي  صادره 9/52متر مربع-1
 کاهش بنا در تبدیل مسکونی به تجاري نسبت به راي صادره به مساحت  9/56 متر مربع-2

باب کاهش  کسري پارکینگ تجاري نسبت به راي صادره 4 -3

الزم به ذکر است که ملک سابقا به صورت تجاري استفاده شده بوده که داراي راي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/94/8616 مورخ 1394/05/17 مبنی بر تعطیلی واحد هاي مسکونی 
تبدیل شده به تجاري و تخریب مغازه و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/94/8722 

800
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مورخ 1394/06/24   که راي کمیسیون بدوي را عینا تایید نموده و  صورت جلسه تخریب به 
 تاربخ1394/11/05  بوده که بر همین مبنا تاریخ وقع تخلف 1395 ذکر شده است

*********************************************************
*********************************************************

****
 .به مساحت 30/6 متر مربع از همکف داخل عمق تجاري قرار دارد

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14186 مورخ 1398/10/02 پرونده  
مجددا بررسی شده و با توجه به توضیحات فوق الذکر که به ان اشاره شده است  سال وقوع 

.تخلف همان 1395 مورد تایید میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 202003200(دویست و  دو میلیون و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.06  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/06 2/97/12603 بدوي سیدابوالقاس
م-کوچه 
همتی

2-2-20104-99-1-0-0 801
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 188 مورخ 1396/12/26 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 565/83 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 30/06 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 10/02 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 10/02 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/02 متر مربع-3

کاهش بنا  درطبقه زیرشیروانی به مساحت 0/28 متر مربع-4
عدم رعایت ابعاد پاسیو به مساحت 0/41 متر مربع (مساحت پاسیو طبق پروانه صارده 12  -5

متر مربع میباشد)
 .کسري فضاي باز و سبز ندارد-6

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی  نما بصورت سنگ اجرا شده  است
از بابت تخلفات فوق به مساحت 30/6 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/97/12603 مورخ 1397/09/06 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/12773 مورخ 

.1397/10/25 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 8400000(هشت میلیون و  چهارصد هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 6  2
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 2/97/12604 بدوي حاجی آباد 2-1-10148-119-1-1-0 802

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 .دستگاه آپارتمان میباشد

.داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدوب سوابق میباشد
در بازدید بعمل آمده در قسمت حیاط مشاعی انباري به مساحت تقریبی 6 متر احداث شده 
است (الزم به ذکر است که سابقا اقدام به تخریب انباري شده بود و مجددا انباري ساخته 

شده بنا شده  است ) (سال وقوع تخلف 1397)
 .در حال حاضر از مکان مورد نظر به عنوان مطب پزشکی مورد استفاده قرار میگیر

.رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است
*********************************************************

***********************
حالیه با توجه به مراجعه همسایه سمت شمالی به شماره پرونده 320628 مورخ 1397/08/06
 به شهرداري طی نامه اي که بپیوست بوده اذعان نموده که انباري ساخته شده در خصوص 

 .قطعه فوق الذکر میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

101250(یکصد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 45.  1
 

225000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 2/97/12612 بدوي انتهاي خ 
ولی عصر 
(ع)- باالتر 
از آژانس 
39 - روبه 
روي 

سوپرمارکت 
حامد

2-3-10077-1-1-0-0 80
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
139114مورخ 97.7.18کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 500000000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 100,000,000(یکصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.3  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/19 2/97/12612 بدوي انتهاي خ 
ولی عصر 
(ع)- باالتر 
از آژانس 
39 - روبه 
روي 

سوپرمارکت 
حامد

2-3-10077-1-1-0-0 80
3

توضیحات بازدید احتراماپیرو  گزارش شماره 299281-96/10/16 و عطف بنامه شماره ش ر 
-23017-96/11/14 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه 
شده توسط مالک  از بابت یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه شامل همکف 3 باب مغازه و 
طبقه اول مسکونی  داراي خرید نامه عادي( نسقی) بوده و همچنین  از بابت یکباب 

ساختمان مسکونی  دو طبقه شامل همکف 2باب مغازه بمساحتهاي 21 و22 متر مربع وراه پله 
مسکونی و طبقه اول مسکونی کال بمساحت 128/50 متر مربع   داراي  راي شماره 
. .845-77/2/20 کمیسیون بدوي مبنی بر جریمه و سوابق پرداختی میباشد

وضع موجود مالک مبادرت به تعمیرات جزئی شامل  کف سازي و کاشیکاري و نصب درب 
کنترلی  و تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري  اقدام نموده حالیه با توجه به نقشه برداري 
ارائه شده توسط مهندس نقشه برداري آقاي مهندس سعید بدوي  داراي پروانه اشتغال 
: بشماره 00014-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی موارد تخلف به شرح زیر است

اضافه بنا در مجموع همکف و اول  بسطح 0/45 متر مربع به صورت مسکونی  بدلیل خطاء  -1
در مساحت یابی ( سال محاسبه تخلف به استناد راي صادره 1377)

تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بسطح 15/30 متر مربع ( از این مقدار 1/46 متر مربع  -2
بصورت سرویس بهداشتی )

 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -3
. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

برابر خط پروژه شماره 1858 بر اساس کوچه هاي 10 متري و 12 متري اصالحی بسطح 
. تقریبی 15 متر مربع داراي عقب نشینی میباشد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3به ضریب 2
) جریمه بمبلغ 1928438400(یک میلیارد و  نهصد و  بیست و  هشت میلیون و  

چهارصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 286.97  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/12618 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی 
-بوعلی 
سیناي 2
-سمت چپ

2-3-10116-27-1-0-0 80
4
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 147 مورخ 1396/10/24 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.679.80 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:279.63 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.27 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -2
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -3
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -4
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 59.33 مترمربع(از این مقدار به مساحت 7.66  -5
مترمربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز به شارع در حد شمالی است.)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.04 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 2.52 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی(به  -8

کسر اضافه بناي اعالمی در بند6)  به مساحت مجموعاً 4.82 مترمربع
کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است مجاز به استفاده از دو عدد درب 3 و 4 متر بوده  -9
که دو درب 4 متري تعبیه نموده فلذا بایستی عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ را 
تامین پرداخت نماید.همچنین تایید نهایی پارکینگ ها در زمان پایان کار و پس از تست 

عملی در محل امکان پذیر می باشد.)
.رعایت فضاي سبز نمی گردد -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.24 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 84.37 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -

.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

80
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ناصر زواره و شرکا موضوع گزارش شهرداري منطقه 
2 رشت مبنی بر افزایش بناي مازاد بر تراکم به مساحت 222.78 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
3 برابرارزش معامالتی به مبلغ 65402550(شصت و  پنج میلیون و  چهارصد و  دو 

هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 222.78  3
 

55000  , 1364
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/19 2/97/12619 بدوي حاجی 
 آباد-انقالب

2-1-10148-115-1-0-0 80
5

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه به شماره 
.3438/1 و به مساحت 328.43 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 954 مورخ 1359/08/25بصورت دو اشکوبه به 
مساحت کلی 174 مترمربع صادر گردیده و از بابت اضافه بنا بصورت تراس روباز به مساحت 
13.50 مترمربع و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 42 مترمربع(مجموعا 55.50 مترمربع) 
داراي آراي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 3423 مورخ 1388/03/05 و 24424 مورخ 
1389/12/08 و تجدیدنظر به شماره 1085 مورخ 1390/01/31 بوده و حالیه و با استناد به 
کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت اضافه بنا به مساحت 222.78 مترمربع 
می باشد که از این مقدار به مساحت 12.01 مترمربع بدلیل خطا در مساحت یابی و همچنین 
محاسبه 1/2 مساحت تراس روباز در زمان ارسال به کمیسیون (سال تخلف 1388)و مابقی به 
مساحت 210.77 مترمربع همزمانساز به قدمت تقریبی 32 سال (سال تخلف 1364) می 

.باشد
الزم به ذکر است داراي بارانداز خالفساز در حیاط به مساحت تقریبی 24 مترمربع بوده که 

.طی بازدید مجدد برچیده شده و رفع خالف گردید
.با استناد به طرح تفصیلی عقب نشینی ندارد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضا ولی پور موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 
رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.71 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 15252000(پانزده میلیون و  
دویست و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.71  1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/06 2/97/12620 بدوي عطا 
آفرین-نظر
ي

2-2-10014-65-1-4-0 806
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به 
.مساحت 57.8 مترمربع قطعه 4 تفکیکی (مطابق سند) می باشد

.داراي پروانه، عدم خالف، پایانکار و بالمانع مندرج در سیستم می باشد
مالکین پس از اخذ پایانکار اقدام به احداث یک واحد آپارتمان (واحد مورد استعالم) در 
زیرشیروانی (به انضمام راه پله) به مساحت 69.80 مترمربع نمودند که از بابت آن بالمانع 
مندرج در سیستم صادر گردید و در آن به راي شماره 13530 مورخه 1387/07/28 
کمیسیون ماده صد اشاره شده است.(این راي در بایگانی موجود نبوده و رویت نگردیده 

.است و لذا بالمانع مورد اشاره مالك عمل قرار می گیرد)
پس از تخلف فوق، متقاضی اقدام به دریافت سند مالکیت به مساحت 57.8 مترمربع نمود. 
همچنین مساحت داکت و راه پله طبقه چهارم نیز در صورت مجلس تفکیکی به ترتیب  
.10.05 مترمربع و 0.44 مترمربع درج گردیده است.(در مجموع به مساحت 68.29 مترمربع)
حالیه با توجه به بازدید بعمل آمده متقاضی اقدام به افزایش بنا (در سمت شمالی) در واحد 
مورد استعالم نموده است لدا ابتدا به کاهش بنا سند و صورت مجلس تفکیکی به نسبت راي 

:صادره اشاره می گردد و سپس در آیتمی مجزا تخلف جدید گزارش می گردد
.کاهش بنا در زیرشروانی (مسکونی) به مساحت 1.51 مترمربع به نسبت راي صادره -1
اضافه بنا (به نسبت مشخصات ثبتی و وضع موجود) در زیرشیروانی (مسکونی) به  -2

.مساحت 12.71 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1388)
انجام تعمیرات جزیی شامل کنیتکس کاري نماي مشاعی، نصب سقف کاذب در محوطه  -3
پیلوت مشاعی و همچنین سفیدکاري، کفسازي و تعویض درب و پنجره هاي قطعه 

.مذکور.(سال وقوع تخلف 1394)
رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

806

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم رضوان فتحی جعفرآّباد و شرکا موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و 
طبقات جمعاً به مساحت 7.65 مترمربع و تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي 
مسکونی جمعاً به مساحت 28.76 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 183506400(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  شش هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.41  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/06 2/97/12625 بدوي خیابان   
آزادگان - 
کوي 

حاتم-کوچه 
مسعود 
مقدم

2-3-10139-6-1-0-0 80
7
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/1 مورخه 1397/04/04بصورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 796 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7.65 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.43 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 28.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در نقشه هاي زمان صدور پروانه داراي 2 درب 3 و4 متري بوده در صورتی که حالیه بر  -12
اساس نقشه هاي ارائه شده داراي دو درب 4 متري می باشد.(در نقشه هاي هنگام صدور 

.پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده است)
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد -13

.سطح اشغال زمان صدور پروانه 60.29 درصد و حالیه در وضع موجود  60.92 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

80
7
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی خانم ریحانه خیرخواه حق 
شناس بصورت احداث انباري به متراژ 11.79 مترمربع و بناي همزمانساز با بناي اصلی 
به متراژ 23.06 مترمربع ، باتوجه به سال وقوع تخلف (1347)واینکه درسال مقرر بابت 

ارزش معامالتی ساختمانهامبلغی منظورنگردیده،ازطرفی اساساًشهرداري 
فاقدکمیسیون ماده صدجهت رسیدگی به اینگونه تخلفات بوده لذاباتوجه به مراتب 

مذکورواینکه موضوع به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی وتعیین جریمه بابت تخلفات 
اعالمی را ندارد لذابه ردآن اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 34.85  0
 

55000  , 1347 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 2/97/12626 بدوي قلمستان--
دلشاد

2-2-20078-25-1-0-0 80
8

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 54 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

54  0
 

850000  , 1388  عدم رعایت عقب نشینی
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ اعیان یکبابخانه و فاقد حقوق 
ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت و 
متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در سیستم بر 
.اساس کروکی ارسالی اداره ثبت می باشد.(ضمنا سند مالکیت عرصه ارائه نگردیده است)
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی، انبار، سرویس بهداشتی 

:و مغازه و بالمانع مندرج در سیستم و حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
توسعه بنا (بصورت احداث اتاق) به مساحت تقریبی 10 مترمربع با مصالح بلوك در حد  -1

.شمال شرقی اعیان اصلی.(سال وقوع 1388)
احداث سرویس بهداشتی با مصالح آجري به مساحت 2.72 مترمربع در منتهی الیه شمال  -2

.شرقی.(سال وقوع 1388)
اضافه بناي همزمان ساز در بناي اصلی با مصالح بنایی به مساحت 23.06 مترمربع.(سال  -3

.وقوع تخلف 1347)
اضافه بناي همزمان ساز بصورت انباري به مساحت 11.79 مترمربع.(سال وقوع تخلف  -4

(1347.
.تعویض قسمتی از سربندي اعیان اصلی.(سال وقوع 1388) -5
.مغازه موجود فاقد بلکن، تابلو و فعالیت شغلی است

.ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بصورت تقریبی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 444 به مساحت تقریبی 25 مترمربع از عرصه، به مساحت 
تقریبی 29 مترمربع از اعیان و در مجموع به مساحت کلی 54 مترمربع داراي عقب نشینی 

.می باشد
حالیه متقاضی نامه اي از اداره ثبت ارائه نموده که طی آن اعالم داشته از آنجائیکه طبق سند 
مالکیت و نقشه، در حد جنوب به کوچه محدود می شد حالیه در وضع موجود ملکی موجود 
می باشد لذا ضمن بررسی وضع موجود نتیجه را به این اداره اعالم تا اقدامات بعدي صورت 
گیرد.(به پیوست نقشه اولیه ارسال می شود). در این راستا اعالم می گردد در بازدید میدانی 
و همچنین خط پروژه تهیه شده در حد جنوب کوچه رویت نگردیده و در این حد پالك فوق 

.به یک مغازه منتهی می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

80
8
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده با عنایت به گزارش شهرداري در خصوص افزایش ارتفاع 
پیلوت و توجه به سال ساخت (1347) و اینکه عمال اضافه بنایی صورت نگرفته است 
لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در 

کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف 27.05  0
 

3300000  , 1347
 , 1396

افزایش ارتفاع مغازه 1397/10/15 2/97/12629 فرم 
قرار

سبزه 
میدان- 
پیرسرا - 
نرسیده به 
اداره آگاهی 
-روبرووي 
صنایع 
دستی 
 دونده

2-2-10053-206-1-0-0 809
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك (2 سهم + 2 سهم + 1 سهم) 
عرصه و اعیان مغازه به مساحت 27.05 مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می 

.باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق مشتمل بر دو مغازه و دودهنه بوده که هر کدام به شرح زیر 

:می باشند
مغازه اول از حد شرقی از باب مغازه به مساحت 11.33 مترمربع داراي بالمانع شماره  -1
2/33/212685 مورخه 1395/03/05 و متعاقب آن مجوز تعمیرات شماره 286223 مورخه 
1396/04/01 بصورت تعمیرات جزئی شامل چکه گیري سقف و کاشی کاري کف بوده که بر 
خالف مجوز تعمیرات صادره اقدام به تعمیرات کلی بصورت افزایش ارتفاع سقف تا 4.40 متر، 
تعویض کامل سربندي و همچنین احداث 4 قوطی جهت تقویت و همچنین نصب درب 

کنترلی نموده است.(همچنین این مغازه فاقد تابلو و بالکن بوده و بصورت سفال فروشی مورد 
.است)

مغازه دوم از حد شرقی بصورت خالف ساز به مساحت تقریبی 15.72 مترمربع با مصالح  -2
آجري می باشد.(سال وقوع تخلف 1347).(الزم به توضیح است مساحت اعالم شده در 
خصوص این مغازه (15.72 مترمربع) از تفریق مساحت مغازه آیتم شماره 1 (11.33 مترمربع) 
(که سابقا و طی دریافت بالمانع فوق ارائه شده بود) از مساحت کل سند مالکیت ( 27.05 
مترمربع) بدست آمده است).(همچنین فاقد تابلو و بالکن بوده و بصورت آرایشگاه مورد 

.استفاده می باشد)
:در خصوص عقب نشینی کارشناس خط پروژه به شرح زیر در سیستم گواهی نموده است
به استناد نامه معاونت معاونت معماري و شهرسازي به شماره 100435-96/5/23و 

82942-96/5/1 در محدوده بافت تاریخی پیرسرا واقع شده ،هرگونه تعریض و یا هرگونه 
مداخله اي که ساختار تاریخی و سازمان کالبدي آن را دچار خدشه کند، ممنوع است و 
.صدور هرگونه مجوز تعمیرات کلی و نوسازي منوط به موافقت با طرح میراث می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

809

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/20 2/97/12631 بدوي -17 
شهریور--م
وسوي

2-2-20124-81-1-0-0 810
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 280.08 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/09/20 2/97/12631 بدوي -17 
شهریور--م
وسوي

2-2-20124-81-1-0-0 810
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 290 مورخ 1391/12/27 بصورت 6/5 طبقه و 
زیر زمین در پنج واحد مسکونی و دو باب تجاري و بمساحت کلی 1265/55 مترمربع صادر 
گردیده است،حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري 
(فاقد فعالیت کارگري)می باشد و همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 203/96 مترمربع به 

:شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در زیر زمین به مساحت  24/26 مترمربع-1

اضافه بنا در همکف به مساحت 12/53 مترمربع(به مساحت 8/20 مترمربع به صورت سایه -2
.کنسول می باشد که خالف محسوب نمی گردد)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت یک مترمربع(قابل ذکر است بالکن به مساحت 17/73 -3
مترمربع اجرا نشده و کل ان تبدیل به مسکونی شده است)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -4
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -5
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -6
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -7
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 32/49 مترمربع(از این مقدار به مساحت 11/76 -8
مترمربع از بابت احداث کنسول غیر مجاز به سمت شارع می باشد)

اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 3/72 مترمربع-9
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 74/51 مترمربع-10

.بر اساس ضوابط قدیم  چهار باب کسري پارکینگ تجاري دارد-11
تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 12 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از -12

.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت مجموعا 280.08 مترمربع می باشد
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 74/85 درصد و حالیه براساس وضع موجود 80/7 -13

.درصد می باشد
.راه پله فرار ندارد زمان صدور پروانه نیز نداشت-14

مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون ماده 5 مورخ  -15
.1393/05/29 نمی گردد

810

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



قابل ذکر است واحدها فرمت مسکونی نداشته و داراي آبدارخانه می باشند لذا رعایت فرمت 
.مسکونی مطابق پروانه صادره در زمان پایانکار الزامی می باشد

.سال تخلف 1393 می باشد
پیرو بند 8 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1391/06/23 پس از رعایت عقب نشینی بابت 
تعریض معبر،با تغییر کاربري از مسکونی به نوار تجاري مسکونی به منظور احداث بنا در حد 
5 طبقه مسکونی بر روي دو باب مغازه به مساحت کل 53/20 مترمربع و بالکن در حد یک 
سوم (با استفاده غیر کارگاهی و صنعتی) و 6 طبقه روي پیلوت و زیر زمین و افزایش تراکم با 
رعایت سطح اشغال مجاز در کاربري نوار تجاري مسکونی در 5 واحد مسکونی و با تامین 
پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید،ضمنا با احداث 

.کنسول مخالفت گردید

از بابت تمامی موارد تخلف داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/9114 مورخ 
1394/10/28 مبنی بر تخریب بوده و سپس داراي نامه از دبیرخانه کمیسیون ماده صد به 
شماره ش ر-36305-1395 مورخ 1395/02/30 با این مضمون می باشد: پرونده به منطقه 
اعاده تا با فرض اعاده واحد تجاري به مدلول پروانه تعداد کسري پارکینگ بررسی و نتیجه 

.اعالم گردد
قابل ذکر است طبق بازدید و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه کف مغازه حدودا 80 
سانت باالتر از سطح خیابان می باشد و همچنین گزارش مهندس طراح و ناظر سازه ثبت در 
شهرداري به شماره 70225 مورخ 1395/04/15 مبنی بر اینکه در ارتفاع یک متري از سطح 
زمین تیرهاي اصلی سازه قرار گرفته بنابراین از نظر سازه اي امکان اجراي رمپ براي 
پارکینگ وجود ندارد و ایستایی و استحکام سازه دچار مشکل خواهد شد در نتیجه در 
صورت فرض اعاده واحد هاي تجاري به مدلول پروانه امکان استفاده از فضاي ایجاد شده 

 .جهت پارکینگ و ورود خودرو به آن وجود ندارد
*************

با توجه به راي کمیسیون ماده صد مبنی اعاده واحدهاي  مسکونی از 12 واحد به 5 واحد و 
براساس ضوابط قدیم پارگینگ و کاربري عرصه که نوار تجاري و مسکونی می باشد و با 
عنایت به اینکه پارکینگ شماره سه فعال مورد تایید نمی باشد ملک مورد نظر با مشخصات 
ذکر شده نیاز به 5 باب پارکینگ دارد که 4 باب آن در زیرزمین تامین شده لذا یکباب 

.کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت
.بنابراین نیاز به اصالح راي اصالحی شماره 7550-ف مورخ 1396/12/10 می باشد

*************
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حالیه از بابت اضافه بنا به مساحت 203/96 مترمربع،تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 
74/51 مترمربع،یک باب کسري پارکینگ تجاري و بناي مازاد بر تراکم از بابت دو باب انباري 
اختصاصی در فضاي پله در زیر زمین به مساحت 8/99 مترمربع و اعاده واحدهاي مسکونی 
از 12 به 5 واحد داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده 100 به شماره 2/97/11953 مورخ 
1397/04/05 بوده که مطابق صورتجلسه مورخ 1397/06/05 موجود در پرونده فنی نسبت به 
اعاده واحدهاي مسکونی از 12 به 5 واحد اقدام نموده و حالیه مجددا اقدام به افزایش تعداد 
:واحدهاي مسکونی از 5 به 12 واحد نموده فلذا داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

سه باب کسري پارکینگ تجاري(سال تخلف 1397) -1
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت دو باب انباري اختصاصی در فضاي پله در زیر زمین به  -2

مساحت 8/99 مترمربع(نسبت به راي)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد به مساحت مجموعا 280.08 مترمربع  -3

//(سال تخلف 1397)
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام ساختمان بنا بر نظر کارشناس 
رسمی دادگستري ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج 
تراکم ، به مبلغ  19,018,125(نوزده میلیون و  هجده هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.3  1.75
 

225000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/12632 بدوي بلوار -
--امام

2-3-10022-24-1-0-0 811

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  3330000(سه میلیون و  سیصد و  سی هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 148  0.1
 

225000  , 1379 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 104/35مترمربع برابر سند 
 .مالکیت می باشد

حالیه مشتمل بر یکباب ساختمان دو طبقه با اتاقک زیرشیروانی با اسکلت بتنی به مساحت 
تقریبی 193/60مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز در محوطه به مساحت تقریبی 2/70 

مترمربع  همگی فاقد مجوز می باشد.(سال تخلف 1379)
.به مساحت 148 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 48/30 مترمربع خارج تراکم می باشد

.با توجه به قدمت بنا مشمول کسري پارکینگ نمی گردد
با استناد به خط پروژه شماره 748 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 8.50 مترمربع از 

//.عرصه می باشد

811

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده  و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در اضافه بناي تجاري و تبدیل بالکن تجاري به یک واحد تجاري 
مستقل،  هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 160423 مورخ 97/08/21 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 152.400.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 30480000(سی میلیون و  چهارصد 
و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 192.41  0
 

220000  , 1376
 , 1385

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/12633 بدوي -
شیک--در
خشان

2-1-10161-36-1-0-0 812

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 44,550,000(چهل و  چهار 

میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

445500  , 1385 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 2533 برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

از بابت پالك داراي پروانه شماره 180 مورخه 1376/09/26 و گواهی پایانکار به شماره 8003 
مورخه 1379/04/25 به صورت یک واحد تجاري در همکف و بالکن تجاري و همچنین یک 

.واحد تجاري در طبقه اول می باشد
در وضع موجود و برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی اقدام به حذف راه پله 
.دسترسی به بالکن از طبقه همکف و تبدیل بالکن به یک واحد تجاري مجزي نموده است
برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي تخلفات به شرح زیر 

می باشد: (سال وقوع 1385)
 اضافه بناي تجاري به مساحت 27/00 مترمربع -1

از مقدار مزبور به مساحت 8/60 مترمربع به صورت همزمانساز قبل از پایانکار (سال 1376) و 
به مساحت 18/40 مترمربع با توجه به حذف راه پله دسترسی به بالکن (سال 1385)

دو باب کسري پارکینگ تجاري (سال وقوع 1385) -2
با توجه به اظهارنظر واحد محترم نقشه برداري بر اساس صورتجلسه ابالغی اداره راه و 

شهرسازي  1397/05/21 که به استناد نامه میراث 972/131/4170 مورخه 1397/05/09 فاقد 
.عقب نشینی است

در حد غربی پالك دیوار موجود بوده و تخریب نگردیده و رعایت عقب نشینی نگردیده است 
که در این خصوص، برابر گزارش شماره 8003 مورخ 1379/04/09 در زمان صدور پایانکار، به 

:صورت گزارش گردیده و پایانکار صادر گردیده است
با توجه به بازدید مشترك صورت گرفته براساس نقشه ساختمانی اقدام به احداث و عقب "
نشینی نموده اند که حالیه با توجه به شرایط خاص منطقه کوچه حد ضلع غرب مسدود و 
دیوارگذاري گردیده است یعنی حتی دیوار فوق نیز توسط ایشان گذاشته نشده است لذا 
صدور پایانکار بالمانع بوده و در آتی هر زمان کوچه باز گردد دیوار فوق نیز خود به خود 

"تخریب و واچیده خواهد شد لذا پایان کار ایشان را صادر نمایید
که به صورت حیاط پالك مزبور بوده،  با توجه به مستندات موجود در پرونده فنی مربوط به   
عقب نشینی پالك می باشد که در زمان پایانکار با توجه به این که دیوار موجود حد غربی 
مربوط به پالك همسایه بوده و پالك فوق رعایت عقب نشینی نموده، دستور پایانکار صادر 

.گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي خارج 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

443,385,250(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 81.73  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 2/97/12634 تجدید 
نظر

محمد 
نژاد-کوچه 
ناصري

2-3-10129-30-1-0-0 81
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

51782400(پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 167.04  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه نسقی به مساحت 98.26 متر مربع 
که داراي اعیان دوبلکس به صورت یک واحد مسکونی  به مساحت 248.77 متر مربع به 
صورت خالف ساز بوده که از این مقدار به مساحت 167.04 متر مربع داخل تراکم و به 

 . مساحت 81.73 متر مربع خارج تراکم بوده و سال وقوع  1393 است
 . با توجه به تعداد واحد و تامین دو باب پارکینگ ، کسري پارکینگ ندارد
. با توجه به نسقی بودن زمین اظهار نظر در مورد عقب نشینی مقدور نیست

الزم به ذکر است بازدید از بیرون ملک صورت گرفته و اظهار نظر در مورد سایر تخلفات 
// .احتمالی منوط به بازدید از داخل ملک و ارایه اسناد مربوطه می باشد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
160785 مورخ97.08.22 هیات کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 18.657.450.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,731,490,000(سه میلیارد و  هفتصد و  سی و  یک 

میلیون و  چهارصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 206.91 3360000  , 1397 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/08/22 2/97/12638 بدوي آفخرا-17 
شهریور

2-2-20131-66-1-0-0 814

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 553,392,000(پانصد و  پنجاه و  سه میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.35  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 2/97/12638 بدوي آفخرا-17 
شهریور

2-2-20131-66-1-0-0 814
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 88 مورخه 1395/12/01 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1789.78 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (نازك کاري) بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 89.19 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.63 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 54.65 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 43.65  -6
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد جنوبی می باشد).(سال وقوع تخلف 1397)

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.54 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -7
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 102.22  -8

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 145  -9

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به -10
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.1 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -11
.مساحت 20.02 مترمربع.(به کسر اضافه بنا زیرشیروانی)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13.93مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -12
.انباري (5 مترمربع).(کل این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.تا کنون رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -13
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 9 واحد -14

.داراي 5 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -15
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -16
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -17

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -18
.است نما اجرا گردیده است)
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سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.61 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -19
.موجود 61.83 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 89.19 مترمربع، بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک 
واحد تجاري به مساحت 103.85 مترمربع، ینا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن 
تجاري به مساحت 103.06 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و 

آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.1 مترمربع، بناي 
مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 20.02 
مترمربع و 4 باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي شماره 2/97/12638 مورخه 
1397/08/22 و راي بدوي شماره 2/97/12895 مورخه 1397/11/06 کمیسیون ماده صد و از 
بابت بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13.93مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 
:داراي سوابق در واحد محترم درآمد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.63 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -2

کاهش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 1.63  -3
.مترمربع.(به نسبت راي صادره)

افزایش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 41.94  -4
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -5
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1 مترمربع.(به نسبت راي صادره)

.داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -6
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش شماره ش ر - 161807مورخ 
1397/08/23 شهرداري مبنی بر اینکه طی بررسی بعمل آمده از سوي کارشناس فنی 
شهرداري ، کلیه تخلفات اعالمی بصورت انباري ، سرویس بهداشتی و سازه موقت 
جمعا به مساحت 65/84 متر مربع از سوي مالک تخریب گردیده و خالف جدیدي 
مشاهده نمیگردد لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف 90.84  0
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/20 2/97/12648 فرم 
قرار

خ اعلم -
الهدي-روبر
وي پاساژ 
فاتحی-فرو
شگاه 
مدآوران

2-2-20116-324-1-0-0 81
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توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره   2/33/212385-96/9/14 شهرداري منطقه  2و عطف بنامه ش ر- 
97/2/30 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق و برابر مدارك 
ارائه شده داراي سند مالکیت  بشماره ثبتی 1160و1159و1153  بصورت ششدانگ یکبابخانه 
و یکبابمغازه که فعال به صورت گاراژ و گانطور به شمارهاي ثبتی  1153، 1159 و 1160 برابر 
سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) با حق آبچک به خانه مجاورین جنوبا که فاضالب 
به طاق عمومی و با حق سرتیر روي دیوار قسمت غربی می باشد. حقوق ارتفاقی و صاحبان 
آن برابر صفحه دوازدهم سند مالکیت هریک از مغازه هاي مجاورین غربی یک دریچه در 
مورد ثبت باز است آبچک مغازه هاي مزبور از مورد ثبت مورد گواهی شده است.  (سند 

. مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) میباشد
به استناد مدارك بالمانع ارائه شده از سوي مالک کل پالك  از بابت یکباب خانه و یکباب 
مغازه  بصورت گاراژ و گانطور بدون اعالم مساحت عرصه و اعیان (بدلیل اینکه سند مالکیت 
قدیمی و فاقد مساحت و طول اربعه بوده )   بالمانع بشماره 28267-64/11/9 براي دفترخانه 
شماره 8 رشت و 16/39304-68/11/8 براي دفتر خانه شماره 46 رشت و آخرین بالمانع 
. بشماره 2/33/8816-74/6/16 براي دفترخانه شماره 7 رشت دریافت نموده است

برابر نامه سازمان مسکن و شهرسازي استان گیالن ( ستاد بازسازي مناطق سانحه دیده ) 
مکان صدرالذکر در سال 1383 بر اثر بارش برف سنگین دچار آسیب گردید توسط 

کارشناس بنیاد مسکن  آقاي  فرزین رضایی درتاریخ 83/12/4 مساحت عرصه را500 متر 
مربع و مساحت اعیان را 125 متر مربع وخسارت وارده بر روي مغازه را سقف شیروانی و 
سقف کاذب  اعالم نمود .و همچنین برابر استشهادیه محلی بشماره 97/3/16-974576 
توسط کسب و بازاریان با مهر و امضاء مبنی بر اینکه  از بابت مغازه صدرالذکر  از دهه 60  
بصورت یکباب مغازه دو دهنه ( دو کرکره مجزا)مورد بهره برداري بوده که مورد تایید  هیئت 

.امناء پیاده راه فرهنگی  علم الهدي رشت گردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط  نقشه بردار آقاي مهندس حسین یگانه 
داراي پروانه اشتغال بشماره 00029-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن  
مساحت عرصه 503/86 متر مربع  مساحت اعیانات شامل : مغازه بسطح 82/49 متر مربع و 
انبار بسطح 15/42 متر مربع مساحت  سرویس بهداشتی  بسطح 2/34 متر مربع  و اعیان 
ورودي سرپوشیده  گاراژ بسطح 45/98 متر مربع  اعالم شده است با توجه به نقشه برداري 

: ارائه شده و بازدید از داخل ملک  گزارش به شرح زیر است
مغازه مورد نظر بسطح 82/49 متر مربع  بصورت دو دهنه فاقد بالکن با فعالیت شغلی    -1
فروش پوشاك  داراي تابلوي تبلیغاتی با نام تجاري رشت 11 به سمت خیابان اعلم الهدي  
داراي بالمانع صدرالذکر میباشد حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري در داخل مغازه با حفظ 
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دیوار باربر( حمال) مبادرت به نصب 4 عدد قوطی به جهت استحکام سربندي و تعویض 
تعدادي از چوب زیرکار سربندي  به جهت ترمیم سربندي و قسمتی از حلب سربندي کف 
سازي و کاشیکاري  و سیمانکاري دور دیوار بدون  افزایش ارتفاع  اقدام نموده  مشمول 
تعمیرات کلی میگردد. ( سال محاسبه 1383) و همچنین مجددا در سال 96 مبادرت به 
تعمیرات جزئی شامل نصب  دو درب کنترلی دیوار پوش و شیشه سیکوریت  و نصب سقف 

کاذب اقدام شده است.( الزم بذکر است : دردیوار حد غرب مغازه درب آهنی قدیمی بطول 2
 متردر ارتفاع 1/80 متر به سمت گاراژ نصب میباشد.) مغازه فوق  در سمت خیابان اعلم 
الهدي و در محدوده میراث فرهنگی واقع میباشد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

اعیان ورودي گاراژبصورت سرپوشیده  بسطح 45/98 متر مربع  بصورت درب کرکره اي  -2
بوده وضعیت موجود  با حفظ اثارقدیمی  هیچگونه تغییرات و تعمیراتی صورت نگرفته با 

.همان حالت قدیمی فاقد فعالیت شغلی  مشمول بالمانع صدرالذکر میگردد
در داخل محوطه چسبیده به مغازه   مبادرت به احداث بنا  بصورت انباري تجاري بسطح  -3
15/42 متر مربع با سازه قوطی و تیرآهن اقدام شده بود که در تاریخ 97/5/7 طی بازدید 
. مجدد توسط مالک کال تخریب گردید  عکس از محل تخریب منضمه میباشد

در  داخل محوطه چسبیده به مغازه مبادرت به احداث بنا بصورت سرویس بهداشتی   -4
بسطح 2/34 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی اقدام شده که در تاریخ 97/5/7 طی بازدید 

 مجدد توسط مالک کال تخریب گردید  عکس از محل تخریب منضمه میباشد
------------------------------------------------------------
با توجه به نامه شماره ش ر -127015-97/7/2 کمیسیون محترم و بازدید مجدد از مکان 

: فوق موارد تخلف به شرح زیر است
مغازه مورد نظر بسطح 82/49 متر مربع  بصورت دو دهنه فاقد بالکن با فعالیت شغلی   -1
فروش پوشاك  داراي تابلوي تبلیغاتی با نام تجاري رشت 11 به سمت خیابان اعلم الهدي  
داراي بالمانع صدرالذکر میباشد حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري در داخل مغازه با حفظ 
دیوار باربر( حمال) مبادرت به نصب 4 عدد قوطی به جهت استحکام سربندي و تعویض 
تعدادي از چوب زیرکار سربندي  به جهت ترمیم سربندي و قسمتی از حلب سربندي کف 
سازي و کاشیکاري  و سیمانکاري دور دیوار بدون  افزایش ارتفاع  اقدام نموده  مشمول 
تعمیرات کلی میگردد. ( سال محاسبه 1383) و همچنین مجددا در سال 96 مبادرت به 
تعمیرات جزئی شامل نصب  دو درب کنترلی دیوار پوش و شیشه سیکوریت  و نصب سقف 

کاذب اقدام شده است.( الزم بذکر است : دردیوار حد غرب مغازه درب آهنی قدیمی بطول 2
 متردر ارتفاع 1/80 متر به سمت گاراژ نصب میباشد.) مغازه فوق  در سمت خیابان اعلم 
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الهدي و در محدوده میراث فرهنگی واقع میباشد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست.فاقد عقب 

.نشینی میباشد
بر روي پالك فوق با سازه موقت ( بدون پی کنی و تیر ریزي)با مصالح  داربست و حلب و -2
کیسه ازجنس پالستیک  بسطح تقریبی 25 متر مربع موجود  بوده که قابل جمع آوري 
میباشد مالک در اینخصوص متعهد گردیده که پس از اتمام قرارداد مستاجر جمع آوري 
.خواهد نمود.( در اتوماسیون شهرداري بشماره 147791-97/8/1 ) ثبت گردیده است

*************************
طی بازدید مجدد در تاریخ 1397/8/6 سازه موقت ( بدون پی کنی و تیر ریزي)با مصالح  
. داربست و حلب و کیسه ازجنس پالستیک  بسطح تقریبی 25 متر مربع  تخریب گردید

 
 

 

نظر به اینکه تخلف اعالمی به شرح گزارش شهرداري منطقه دو، مبنی بر تعمیر 
اساسی و تعویض سربندي جزء تخلفات ساختمانی احصا شده و مقرر در ماده صد 

شهرداري و تبصره هاي مربوطه نمی باشد و اساسا بنایی به ساختمان موردنظر اضافه 
نشده است و مستحدثات جدیدي ایجاد نگردیده تا مستلزم جریمه یا اقدام قانونی 
دیگري شود لذا باتوجه به مراتب مذکور در خصوص عدم رعایت عقب نشینی مقرر 

میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی خود عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

15.5  0
 

2100000  , 1396 1397/10/08 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12649 بدوي سعدي-کوچ
ه ضمیریان

2-1-10013-18-1-0-0 816
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/386-97/7/21 ناحیه یک بر روي پالك فوق  برابر سوابق 
موجود در شهرداري  بصورت شش دانگ اعیان  یک باب خانه(طبق سند ارائه شده توسط 
متقاضی ) که داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/225060 مورخ 1394/09/02بوده که 

.مدارك آن بپیوست میباشد
 

وضعیت موجود بر روي پالك فوق تعمیراتی شامل نصب سردري و درب کنترلی و گچ کاري و 
رنگ آمیزي و تعویض سربندي  اقدام گردیده که مشمول تعمیرات کلی میگردد  ابعاد اعالم 
.شده در جدول کاربریها بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود

به استناد خط پروژه شماره 622 و همچنین وضع موجود به مساحت تقریبی 15/50 متر مربع 
در تعریض  بن بست 6 متري قرار دارد.مراتب جهت استجضار و صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان ایفاد میگردد

816

در خصوص تخلف ساختمانی خانم منیر هروي و شرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث دو بارانداز در حیاط به 
مساحت هاي 17 مترمربع و 16.5 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 35506125(سی و  پنج میلیون و  پانصد و  شش هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) 

ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 33.5  1.5
 

960000  , 1386
 , 1394

احداث بارانداز در حیاط 1397/09/06 2/97/12657 بدوي بلوار 
امام--کوي 
بیانی اول

2-3-10063-105-1-0-0 81
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 12/1024(سند مالکیت 
.فاقد مساحت )برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان مسکونی در یک واحد داراي بالمانع شماره 119582 مورخ 1365/04/05 
مندرج در سند بنچاق شماره 125657 مورخ 1365/05/20 بوده و طی بازدید بعمل آمده 
داراي دو عدد بارانداز فلزي خالفساز یکی به مساحت 17 مترمربع(سال تخلف 1394)و 

.دیگري به مساحت 16.50 مترمربع (سال تخلف 1386) می باشد
با استناد به خط پروژه شماره 2063 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 1.50 مترمربع از 

.عرصه می باشد
.مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد
الزم به ذکر است حد شمالی مطابق سند مالکیت به پالك و در وضع موجود به شارع محدود 

.می گردد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

81
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري  خارج از حد مجاز با ضریب3.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 194,432,000(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  سی و  دو 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 17.92  3.5
 

3100000  , 1397 1397/08/26 بالکن خارج از حد مجاز 2/97/12658 بدوي -
الکانی--روب
روي قنادي 
گل

2-2-10031-30-1-1-0 81
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري در حد مجاز با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1568000(یک میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 8.96  2.5
 

70000  , 1363  بالکن در حد مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/307351-97/5/22 و عطف بنامه شماره ش ر- 
131741-97/7/8 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه 
شده از سوي مالک مکان فوق بصورت یکباب مغازه  داراي سند مالکیت دفترچه اي  بشماره 
ثبتی 560 باقیمانده  بصورت ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 26/88 متر مربع  قطعه اول 
تفکیکی  به استناد صورتمجلس تفکیکی شماره 2140 مورخ  1369/03/30داراي بالمانع 

.شماره 45575 مورخ 1363/12/04یباشد

وضعیت موجود  مغازه فوق داراي بالکن سرتاسري بوده که از بابت آن هیچگونه مدارکی از 
سوي مالک و سوابقی از شهرداري رویت نشده است. و بر روي مغازه فوق تعمیرات کلی  
شامل کف سازي و کاشیکاري ونصب سقف کاذب و احداث باالبر اقدام شده است.مغازه فوق 
داراي فعالیت شغلی  فروش وسایل تزئینی و لوکس فروشی  توسط مستاجر مورد استفاده 
قرار میگیرد و همچنین داراي تابلوي تبلیغاتی از جنس چوب با ابعاد( ارتفاع تقریبی 0/90 
: متر و طول دهنه مغازه ) با نام تجاري آدونیس  موارد تخلف به شرح زیر است

احداث بالکن سرتاسري بسطح 26/88 متر مربع ( از این مقدار 8/96 متر مربع در حد  -1
1/3 سال محاسبه تخلف باتوجه استشهایه ارائه شده و مهر انجمن  وضعیت موجود 1363  و 

.مابقی بمساحت  17/92 متر مربع   مازاد بر 1/3 سال محاسبه 1397 میباشد
 

 

 

81
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف الی 
طبقه دوم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
660441600(ششصد و  شصت میلیون و  چهارصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) 

ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 98.28  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 2/97/12661 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي-روب
روي بازار 
روز-خط 
ماشین-کو
چه ملک 
پور

2-1-10024-8-1-0-0 819

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و تایید استحکام طبقه 
مازاد توسط کارشناس رسمی ، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد سوم، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 852,692,400(هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  

ششصد و  نود و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 112.79  2.25
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 2/96/172 مورخه 1396/12/14 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.266.49 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف چهارم بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا بر 
:خالف مدلول پروانه صادره به مساحت 211.07 مترمربع و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 32.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد (طبقه سوم) به مساحت 112.79 مترمربع.(سال وقوع  -4
.تخلف 1397)

.عدم اجراي زیر شیروانی تا این مرحله به مساحت 26.4 مترمربع -5
.تبدیل تعداد واحد مسکونی از 2 احد به 3 واحد.(سال وقوع تخلف 1397) -6

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -7
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد
.حالیه متقاضی درخواست دریافت گواهی عدم خالف دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بالکن بمساحت 16.74مترمربع به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با 

ضریب 4برابر ارزش معامالتی ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 80352000
(هشتاد میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار )  ریال محکوم می گردد.

جریمه 16.74  4
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/06 2/97/12664 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی-من
-ظریه

2-3-10073-18-1-0-0 820

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائئه شئه توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب دکان به مساحت 36.70 
.مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد

در خصوص سوابق نیز از بابت احداث یک باب مغازه به مساحت 36.70 مترمربع و عدم 
رعایت عقب نشینی به مساحت 14.21 مترمربع از اعیان (سال وقوع تخلف 1379) داراي راي 
بدوي شماره 9011 مورخه 1384/06/14 و راي تجدید نظر شماره 4700 مورخه 1385/04/05 
بوده که طی آن از بابت احداث مغازه محکوم به جریمه و در خصوص عقب نشینی نیز راي به 

.اخذ تعهد ثبتی داده شد
حالیه طی بازدید بعمل آمده پس از راي فوق، متقاضی بصورت خالف اقدام به احداث بالکن 
.به مساحت 16.74 مترمربع با مصالح بتنی نموده است.(سال وقوع تخلف 1390)

همچنین مغازه فوق در وضع موجود داراي تابلو به ابعاد تقریبی 2*3.75 متر و به مساحت 
.کلی 7.5 مترمربع بوده و بصورت کلوچه فروشی مورد استفاده می باشد

ضمنا نرده راه پله به بالکن فاقد نرده بوده و در حد شمالی نیز داراي یک پله به شارع می 
 .باشد.(به نظر می رسد قدمت پله قبل از راي فوق الذکر است)

مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط 
.متقاضی می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2154 به مساحت تقریبی 21.32 مترمربع داراي عقب نشینی می 
.باشد

.حالیه متقاضی درخواست دریافت پروانه و پایانکار همزمان دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 274713600(دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  سیزده 

هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.72  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 2/97/12674 بدوي بلوار -
آزادي-ابوذ
ر-محب 
نژاد

2-3-10037-60-1-0-0 821

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 141 مورخه 1396/10/14 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 509/00 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 43/95 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 6/58 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9/58 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9/58 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 9/58 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 8/63 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 2/19 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -7

 به مساحت 0/58 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
برابر نقشه هاي ارائه شده رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد لیکن فضاي سبز  -9

.تاکنون اجرا نگردیده است
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -10

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63/67 درصد(با احتساب 
سایبان) بوده و سطح اشغال وضع موجود 67/16 درصد می باشد.(به میزان 3/49 درصد بیش 

از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

821

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به اینکه براي تخلف مورد نظر ( مازاد بر تراکم به مساحت 103.41 مترمربع به 
صورت تبدیل مسکونی و احداث واحد تجاري در پیلوت ) و شش واحد کسري 

پارکینگ تجاري  قبالً راي تجدیدنظر به شماره 2.95.10475 مورخ 95.12.14 مبنی بر 
تخریب  صادر گردیده و طی نامه شماره ش ر-1108-9601.07 شهرداري منطقه دو 
اجراي حکم گردیده و مجدداً مالک اقدام به احداث تجاري در پیلوت نموده و پرونده 
به صورت بدوي از سوي شهرداري ارسال گردیده، لذا موضوع از اعتبار امر مختومه 

برخوردار بوده است. 

ردتخلف 253.41  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/07 2/97/12675 بدوي چهارراه -
میکائیل 
جنب بانک 
مسکن-روب
روي 
راهنمائی 
دین 
-ودانش

2-3-10254-6-1-0-0 82
2

توضیحات بازدید
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده در صورت رعایت ضوابط فنی و 

شهرسازي درخصوص احداث باالبر،ضرورتی به قلع آن نیست لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث باالبر و 
اضافه بناي همزمانساز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,826,000(هفت میلیون و  

هشتصد و  بیست و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.04  0.5
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/12676 بدوي خیابان 
مطهري ، 
ساغریسازا
ن ، بادي اهللا 
، ساختمان 
بردیا

2-3-10224-8-1-0-0 82
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي  پالك فوق   پروانه ساختمانی به  شماره 91مورخ 86/4/23 و  گواهی عدم 
خالف به  شماره 9812 و گواهی پایانکار به شماره 35540 مورخ 1389/04/29  بصورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی به مساحت کلی 493/8 متر مربع   در 2 واحد 

. مسکونی صادر شده  است
مساحتهاي وضع موجود با توجه به مساحت صورت مجلس و نقشه تفکیکی ارائه داده شده  

.از طرف متقاضی قید شده  است
:با توجه به بازدید بعمل آمده  و احداث آسانسور داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

اضافه بنا بصورت همزمانساز به مساحت 2/44 متر مربع (سال وقوع 1388) -1
بدون دریافت مجور از شهرداري اقدام به تعمیرات کلی نموده و موتورخانه و تاسیسات به  -2
مساحت 4/46 متر مربع تخریب شده و باالبري  به مساحت 2/4 متر مربع از همکف تا طبقات 

.سوم (جمعا به مساحت 9/6 متر مربع) احداث شده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

****************
الزم به ذکر است که با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده آپارتمان متقاضی  در 
طبقه اول بوده و باالبر احداث شده به طبقه اول درب ندارد و به طبقات دوم و سوم درب 

دارد. (تخلف فوق الذکر در خصوص  آپارتمان مورد اشاره نمیباشد)
رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است.مراتب جهت استحضار و صدور 

.دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

82
3

با توجه به نامه شماره 127555 مورخ 97/07/03 شهرداري منطقه دو مبنی بر اینکه 
تخلف اعالمی به حالت اولیه(بالمانع) اعاده گردیده و موضوع تخلف عمال منتفی شده 
لذا به لحاظ عدم وقوع تخلف کمیسیون مواجه با تکلیفی نبوده و به رد آن اظهار نظر 

می گردد.

ردتخلف 127.7  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1397/08/29 2/97/12677 بدوي حافظ 2-2-20094-2-1-6-0 82
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/272954-96/1/16 و عطف بنامه شماره ش ر 
-53165-96/3/22 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه 
شده از سوي  متقاضی  بصورت  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام راه پله اختصاصی 

 .برابر سند مالکیت، داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد
در بازدید بعمل آمده در مورخ 97/6/24 در قسمت همکف با احداث دیواري بطول تقریبی 6 
متر مغازه همکف را به دو باب تبدیل نموده بود مالک رفع تخلف نمود و به حالت اولیه برابر 
. بالمانع تبدیل نموده است.از بابت رفع تخلف عکس گرفته شده و پیوست پرونده میباشد
در وضع موجود آپارتمان مزبور به انضمام مغازه موجود در همکف به صورت یکجا و داراي راه 

.پله ورودي آپارتمان از داخل مغازه می باشد
از بابت تبدیل آپارتمان فوق به مساحت 72/88 مترمربع به  تجاري با راه ورودي از داخل 
مغازه در همکف به مساحت 52/70 مترمربع داراي  سوابق کمیسیون ماده صد و همچنین 
بالمانع شماره 2/33/45294 مورخه 1387/12/5 می باشد. پس از راي خالف جدیدي 

.مشاهده نگردید
قابل ذکر است مغازه همکف داراي فعالیت شغلی کافی شاپ و آپارتمان طبقه اول به صورت 
آشپزخانه مورد استفاده قرار می گیرند. جهت آپارتمان مزبور(آشپزخانه) داراي تابلو به 

.ارتفاع تقریبی 1/50 متر در عرض 2/20 می باشد
به استناد خط پروژه شماره 318 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 5/80 مترمربع از 
اعیان و به مساحت تقریبی 27/00 مترمربع از عرصه مشاعی می باشد. تخلف زیربنایی و 

  تبدیلی ندارد

82
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 166,636,800
(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 57.86  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/06 2/97/12680 تجدید 
نظر

خیابان 
شریعتی ، 
بن بست  
سمیعی

2-1-10008-291-1-0-0 82
5

درخصوص عدم رعایت عرض حیاط،ضمن نقض راي بدوي مبنی بر تخریب،مقرر 
میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی خود عمل نماید. 

ردتخلف 1440000  , 1391 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 201 مورخ 1388/10/03 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 292.38 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت ( ستون طبقه دوم )  بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 64.58 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 32.29 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.29 مترمربع -2
عدم اجراي طبقه دوم به مساحت 97.46 مترمربع تا اکنون -3

در قسمتی از حیاط خلوت به طول 3.56 متر حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر  -4
 . رعایت نگردیده و عرض موجود به 1.36 متر تقلیل یافته است

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -5
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -7
بدیهی است اعالم تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و غیره  به دلیل عدم انجام دیوار 
چینی و سربندي مقدور نبوده و اعالم موارد فوق پس از ارایه کروکی نقشه برداري نظام 

. امکان پذیر است
سال وقوع 1391

هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق ، مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري 
. نمی گردیده است

از بابت اضافه بنا در همکف و طبق اول به مساحت 57.86 متر مربع ( به مساحت 28.93 در 
هر طبقه ) و عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
 2/97/12464 مورخ 97/08/05 و تجدید نظر به شماره 2/97/12680 مورخ 97/09/06 است

حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري وضع موجود جدید از سوي متقاضی داراي مابه التفاوت به 
: شرح زیر است

اضافه بنا  در همکف به مساحت 3.36  مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت -1
یابی

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.36  مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت  -2
 یابی ( از این مقدار به مساحت 2.22 متر مربع در راه پله است )

. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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باتوجه به محتویات پرونده و ضمن نقض راي بدوي بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره 120626 مورخ 97.6.24کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ یازده میلیاردو 
سیصدوهشتادوشش میلیون و یکصد هزار ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 2277220000(دو میلیارد و  دویست و  هفتاد و  هفت میلیون و  

دویست و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 295.63  0
 

3360000  , 1393 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/09/13 2/97/12681 تجدید 
نظر

خ مطهري -
-روبروي 
کوچه دل 
زنده-کوچه 
یاس 

-ساختمان 
سینا

2-1-10053-13-1-0-0 82
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب2  برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1393  کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما برابر دستور شماره 246893- 94/11/18طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري 
از تخلفات ساختمانی ناحیه یک بر روي پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري  
برابر صورتمجلس تفکیکی   بصورت 3طبقه روي مغازه شامل همکف 3باب مغازه و طبقه اول 

و دوم و سوم هرکدام یکواحد مسکونی داراي مجوز تفکیک از شهرداري 
بشماره13/36766-68/7/18 از شهرداري میباشد حالیه از بر خالف مجوز از واحد هاي 

: مسکونی بصورت تجاري استفاده میشود موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل مسکونی طبقه اول به تجاري بسطح 69/27 متر مربع با فعالیت شغلی نصب  -1

دربهاي کنترلی و دوربین مدار بسته (سال تخلف 1393 )
تبدیل مسکونی طبقه دوم به تجاري بسطح 113/18 متر مربع با فعالیت شغلی فروشگاه  -2

پوشاك ( سال تخلف 1393)
تبدیل مسکونی طبقه سوم به تجاري بسطح 113/18 متر مربع با فعالیت شغلی خیاطی و  -3

قسمتی بصورت آرایشگاه زنانه ( سال تخلف 1393)
به جهت تبدیل واحد هاي مسکونی به تجاري داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري -4

. میباشد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1964188800(یک میلیارد و  نهصد و  شصت و  چهار میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 292.29  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/06 2/97/12682 بدوي بلوار 
آزادي-کوچ
ه 

شادبین-بن 
بست  بابک

2-3-10037-7-1-0-0 82
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

2,103,948,000(دو میلیارد و  یکصد و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار )   
ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 250.47  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

توضیحات بازدید
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي جمشید میدانی پور و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث سرویس بهداشتی در حیاط به 

مساحت 2.2 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 763290
(هفتصد و  شصت و  سه هزار و  دویست و  نود) ریال صادر و اعالم می دارد.      

جریمه 2.2  1
 

346950  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12683 بدوي بیستون-کو
چه 

ارشد-ساخت
مان ارشد

2-2-10053-74-1-0-0 82
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به  یک دستگاه آپارتمان 5 
طبقه در 10 واحد مسکونی بوده  میباشد.  ( 9واحد مسکونی در طبقات اول تا سوم و 1 واحد 

مسکونی در طبقه همکف )
 .داراي پروانه و پایانکار فوق الذکر میباشد

طی بازدید بعمل امده در حیاط مشاعی سرویس بهداشتی به مساحت تقریبی 2/2 مترمربع 
احداث شده است (سال قوع 1380)

.رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است
**********************************************
از بابت 2/2 متر مربع تخلف فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 

.2/97/12683 مورخ 1397/11/13 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

82
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 109,888,800(یکصد و  
نه میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 65.41  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/09/06 2/97/12685 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-عطا 
آفرین

2-2-10014-10-1-0-0 82
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف الی 
طبقه سوم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
593779200(پانصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) 

ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 88.36  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقه 
چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

394,212,000(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  دویست و  دوازده هزار ) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 46.93  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 64 مورخ 1394/08/04 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 690/52 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 130/09 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 20/79 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 20/79 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 20/79 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 20/79 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 42 متر مربع-5

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6-4/93
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 5/2 متر مربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 3/21 متر مربع در همکف و به 
مساحت 62/2 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 65/41 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

82
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده , و نامه شماره 152164مورخ 97.8.7 شهرداري که سال 
وقوع تخلف ساختمانی را 1391 اعالم نموده ضمن حفظ مفاد راي شماره 12284 مورخ 
97.6.24 مبلغ جریمه به 229655400(دویست و  بیست و  نه میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  پنج هزار و  چهارصد) ریال اصالح میگردد. 

جریمه 294.43  0.5
 

1560000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/09/10 2/97/12686 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

سردارجنگ
ل-خیابان 
امین 

اصغري-جن
ب ساختمان 
آوین

2-2-10009-182-1-0-0 83
0

با توجه به محتویات پرونده , و نامه شماره 152164مورخ 97.8.7 شهرداري که سال 
وقوع تخلف ساختمانی را 1391 اعالم نموده ضمن حفظ مفاد راي شماره 12284 مورخ 
97.6.24 مبلغ جریمه به 873,966,600(هشتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  

شصت و  شش هزار و  ششصد) ریال اصالح میگردد. 

جریمه 373.49  1.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 13 مورخه 1391/01/28 به صورت 6 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی (داراي کنسول از طبقه دوم الی ششم) در 12
 واحد مسکونی به مساحت کلی 1445/37مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در 

.مرحله نازك کاري می باشد
براساس کپی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 326/19 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 49/38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47/16 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45/93 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45/93 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/93 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 45/93 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 45/93 مترمربع -7
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 25/89 مترمربع -8

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 31/75 مترمربع

 کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 12 واحد به 11 واحد -10
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5  -11

مترمربع)  به مساحت 15/55مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -12

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بناي خارج از حد 
25% در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 294/43 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
فعال کسري پارکینگ ندارد. (شایان ذکر است که پارکینگ هاي 3 و 4 که در زیر بارانداز بوده 

و باانداز احداث شده همگن و از جنس ساختمان میباشد)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/5 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74/8درصد می باشد.(به میزان 16/3 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
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*********************************************************
*********************************************************

*
الزم به ذکراست که با توجه به ارائه ازمایشات ژئوتکنیک ارائه داده شده از طرف متقاضی 
ممهور به مهر مهندس ناظر سازه اقاي مهندس محمد کامران زاده به شماره  نظام مهندسی 

 .11/300/01453 که بپیوست بوده سال وقوع تخلف 1391 میباشد
 .رعایت ارتفاع 2/40 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکارالزامیست
 .گزارش فوق در تاریخ 1398/09/20 بروز شده و مورد تایید میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 2  0
 

55000  , 1369 افزایش تعداد واحد 1397/09/06 2/97/12687 بدوي سرخبنده-
راسته 
صندوق 
سازان-کوچ
ه یازدهم

2-1-10106-44-1-0-0 83
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 11290000(یازده میلیون و  دویست و  نود هزار )  ریال صادر می گردد. 
و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید

جریمه 11.29  1
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/33/302504-97/4/2و عطف بنامه شماره  ش ر- 
110151-97/6/10 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بهمراه مالکین برابر 
مدارك ارائه شده  داراي دو جلد  سند مالکیت دفترچه اي  بشماره  ثبتی  420/2 هرکدام 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 132 متر مربع  قطعه اول 

 تفکیکی
با توجه به مدارك ارائه شده از بابت  سند سه دانگ مشاع از ششدانگ  براي دفترخانه  
شماره 8 رشت  بالمانع بشماره  16/4033-69/11/2 از شهرداري صادر گردیده که بشماره 
104598-69/11/3 در این دفترخانه ثبت گردیده است و همچنین از بابت سه دانگ مشاع 
دیگر براي دفترخانه شماره 6 رشت بالمانع بشماره 47159-60/9/30 از شهرداري صادر 
گردیده که بشماره 249891-60/10/13 در این دفترخانه ثبت گردیده است. وضعیت موجود 
بر روي پالك فوق تعمیرات بدون مجوز شامل اجراي نما با موزائیک و گچ کاري و تعویض 
سربندي اقدام شده است با توجه به ارائه نقشه برداري  توسط مهندس نقشه برداري آقاي 
مهندس رامین ضمیري نخودچري  داراي پروانه اشتغال بشماره 00173-600-11 عضو سازمان 
نظام مهندسی مساحت اعیان بسطح 107/41 متر مربع بصورت دو واحد مسکونی باب اول 
بسطح 58/91 متر مربع با راه ورودي از سمت شمال کوچه 8متري  باب دوم بسطح 54/15 
متر مربع ( که از این مقدار بسطح 5/65 متر مربع سرویس جداساز  با راه ورودي از سمت 
غرب بن بست اختصاصی )  و سایبان بسطح 11/29 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است. 

: موارد تخلف به شرح زیر است
با توجه به تعمیرات انجام شده شامل اجراي نما و گچ کاري و کاشیکاري و تعویض کامل  -1

سربندي مشمول تعمیرات کلی میگردد
کل اعیان بسطح 113/06 متر مربع برابر بالمانع یکواحد مسکونی بوده که وضعیت موجود  -2
بصورت 2 واحد مسکونی میباشد  بنا به اظهار مالکین و استشهادیه محلی با مهر انجمن محل 

 برابر برسی بعمل آمده سال محاسبه تخلف 1369 میباشد
.با توجه به قدمت اعالم شده مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

احداث سایبان بسطح 11/29 متر مربع با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن قدمت 1387 -3
به استناد خط پروژه شماره 2104 بسطح 1/70 متر مربع درحد غرب در تعریض بن بست 4 

.متري قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در زیرزمین با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1380691200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد میلیون و  ششصد و  نود و  یک 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 205.46  2
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 2/97/12688 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-کوچ
ه سهند

2-1-10122-25-1-0-0 83
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 5,515,776,000(پنج میلیارد و  پانصد و  پانزده میلیون و  هفتصد و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 656.64  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري بر  روي پالك  فوق  پروانه 

ساختمانی شماره 340 مورخه 1390/12/28 بصورت 1 طبقه روي مغازه در 1 واحد مسکونی و 
1 واحد تجاري با زیر بنا کلی 326.80 مترمربع و اصالحیه مورخه  1392/7/10 بصورت 6 طبقه 
روي پیلوت و زیرزمین در 6 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري با زیر بنا کلی 2546.11 مترمربع 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت طبقه سوم بوده  تا این 
مرحله داراي اضافه بنا به مساحت کلی 862.10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 205.46 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 169.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 103.28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 192.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 192.01 مترمربع -4

وضعیت موجود (تا این مرحله ساختمانی) با توجه به پروانه صادره و نقشه هاي معماري ارائه 
شده  کسري پارکینگ ندارد . (قابل ذکر است با توجه به عدم انجام دیوارچینی و تکمیل 
ساختمان و نامشخص بودن کاربري واحدها لذا در خصوص کسري پارکینگ متعاقبا قابل 

بررسی و تجدیدنظر خواهد بود)
.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره در زمان پایانکار الزامی می باشد

برابر پروانه اصالحی فوق الذکر بر روي زمین به مساحت 596/7 مترمربع صادر گردیده 
ولیکن حالیه با توجه به تجمیع سند مالکیت ملک مورد نظر با پالك مجاور مساحت عرصه به 

. 760.83 مترمربع افزایش یافته است
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. تراکم 

.اعطایی ندارد
.سال تخلف 1393 می باشد

----------------------------------
احتراما عطف بنامه شماره ش ر -199074-98/10/29 کمیسیون محترم شعیه ( 5)  اضافه 

: بناي مکان صدرالذکر  کالبسطح  862/10 متر مربع  شامل
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 205.46 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 169.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 103.28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 192.01 مترمربع -3
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 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 192.01 مترمربع میباشد -4
حالیه با توجه به دادنامه شماره 1706-98/7/16 دیوان محترم عدالت اداري و  بررسیهاي 
بعمل آمده و نظریه منضمه  کارشناسان رسمی دادگستري سال محاسبه تخلف  1393 اصالح 

.  میگردد
همچنین  با توجه بنامه شماره 199074-98/10/29 از دبیرخانه کمیسیون  ماده صد و با  
عنایت به درخواست  متقاضی که بشماره 171319-98/9/23 ثبت شهرداري گردیده است  و 
عنوان نموده  اصالح پروانه فوق الذکر بر اساس زمین قبل از تجمیع (596/70 متر مربع ) در 
منطقه 3 صادر شده و خواستار لحاظ تراکم ساختمانی بر اساس مساحت زمین تجمیعی  
بمساحت 760/83 متر مربع میباشد قابل ذکر است :  با عنایت  به مندرجات صفحه 

اصالحات پروانه ساختمانی صادره ، مالک مبادرت به تحویل بنچاق بنام حمزه علی دهقانی  و 
شرکاء  نموده است لیکن با توجه به تاریخ تنظیم اصالحات  فوق ( 92/7/10 ) و همچنین 
تاریخ بنچاق تجمیعی  ارائه شده (92/6/10) بنظر میرسد در تاریخ تنظیم اصالحات پروانه 
مساحت ملک  بصورت تجمیعی (760/83 متر مربع) بنام  نامبرده  بوده و به شهرداري نیز 

.اعالم گردیده است
 

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 112108 مورخ 97.6.12 و گزارش کارشناس شهرداري مورخ 97.7.25 و  به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی 
در همکف و طبقات با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 57489200
(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.ضمنا با توجه به موارد فوق کسري  یک باب پارکینگ 
به مساحت 25 متر مربع منتفی گردیده است . و همچنین در خصوص عدم رعایت 

فاصله حیاط خلوت شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید . 

جریمه 25.25  0
 1 
 

3100000  , 1367
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 2/97/12689 رسیدگ
ي 
 مجدد

الکانی-اسال
می
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توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي پروانه ساختمانی به شماره 296 مورخه 1365/04/17 و گواهی 
پایانکار به شماره 107945 مورخه 1392/06/16به صورت 2 طبقه روي همکف در 3 واحد 
مسکونی(1 واحد سوییت و 2 واحد در طبقات اول و دوم) به مساحت کلی 322/41 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه پس از پایانکار اقدام به تخلف توسط متقاضی گردیده که براساس کروکی نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:12/84 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7/89 مترمربع (اضافه بنا به مساحت 0/75 مترمربع از  -1
بناي اصلی به صورت همزمانساز و به مساحت 7/14 مترمربع در حیاط خلوت شمالی با سال 

وقوع تخلف 1394)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4/2 مترمربع (اضافه بنا به مساحت 0/75 مترمربع از  -2
بناي اصلی به صورت همزمانساز و به مساحت 3/45 مترمربع به صورت بالکن رو به حیاط 

خلوت شمالی با سال وقوع تخلف 1394)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0/75 مترمربع (به صورت همزمانساز) -3

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به مسکونی در طبقه همکف به  -4
مساحت 7/8 مترمربع(به صورت ورودي سوییت)

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل راه پله  به زیربناي مفید مسکونی در  -5
طبقات اول و دوم به مساحت 4/61 مترمربع(به صورت همزمانساز)

یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به تخلفات صورت گرفته داراي سه باب  -6
کسري پارکینگ مسکونی بوده که از بابت 2 باب کسري داراي راي بدوي طی صورتجلسه 
مورخه 1391/09/23 و تجدیدنظر شماره 15297 مورخه 1391/11/30 می باشد)

با توجه به بناي اضافه شده در طبقه همکف در حیاط خلوت حد شمالی رعایت حداقل  -7
.عرض 2 متر حیاط خلوت نمی گردد

همچنین بدون مجوز اقدام به کاشیکاري و کفسازي پیلوت و همچنین تغییر درب  -8
.پارکینگ حد غربی نموده است

از بابت تخلفات مذکور داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/9956 مورخ 
.95/07/10 و تجدیدنظر به شماره 2/95/10140 مورخ 95/08/18مبنی بر جریمه می باشد

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
.به استناد خط پروژه شماره 1393 فاقد عقب نشینی می باشد

**************************
با توجه به گزارش کارشناسان سه نفره دادگستري و گزارش فوق موارد زیر قابل ذکر می 
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:باشد
برابر بند 2 گزارش کارشناسان منتخب دادگستري مبناي محاسبه تخلف و جرایم مازاد بر 

.تخلف قبلی به صورت 7/85=17/40-25/25 اعالم گردیده است
در حالی که برابر گزارش شهرداري در دو بخش اضافه بنا و مازاد بر تراکم بوده و ماهیت و 
نوع تخلف صورت گرفته با یکدیگر متفاوت می باشند. قابل ذکر است مابه التفاوت اعالمی 
نسبت به پایانکار صادره بوده لذا متراژ 17/40 مترمربع اعالم شده توسط کارشناسان منتخب 
دادگستري یک بار در زمان پایانکار محاسبه گردیده لذا محاسبه مجدد آن موضوعیت ندارد. 
لذا مساحت اضافه بناي همزمانساز برابر 2/25 مترمربع و مساحت اضافه بنا پس از پایانکار 
برابر 10/59 مترمربع و مساحت بناي مازاد بر تراکم همزمانساز برابر 4/61 مترمربع و بناي 
مازاد بر تراکم پس از پایانکار برابر 7/80 مترمربع مورد تایید می باشد که از بابت آن داراي 

.آراي فوق االشاره است
بند 3 گزارش کارشناسان منتخب دادگستري مورد تایید بوده لذا یک باب کسري پارکینگ 

.مسکونی منتفی می باشد
گزارش مزبور با توجه به نامه شماره 113176 مورخ 1397/06/13 کمیسیون محترم ماده صد 
جهت بررسی و اعالم نظر درخصوص گزارش کارشناسان رسمی دادگستري به شماره 112108

. مورخ 1397/06/12 تنظیم گردیده است
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 22692000(بیست و  دو میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 3.66  2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخه 1392/05/07 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 183/15 مترمربع صادر گردیده است. 
.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس نقشه برداري اصالحی ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 66/93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در همکف به مساحت 14/88 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/88 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/88مترمربع -3

.اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث انباري به مساحت 22/29 مترمربع -4
کاهش راه پله زیرشیروانی به مساحت 3/37 متر مربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 19/29 مترمربع  -6
(عرض معبر به صورت کوچه 8 متري می باشد)

.یک باب کسري پارکینگ تجاري -7
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -8
.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد مسکونی -9

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 6/42 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.رعایت ارتفاع 2/40 متر در زمان پایانکار الزامیست

بابت اضافه بنا به مساحت 46/23 مترمربع و احداث انباري در بام به مساحت 18/63 
مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی(تبصره 7) داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/93/5728 مورخه 1393/02/13 و راي تجدیدنظر به شماره 2/93/6418 مورخه 

.1393/03/31می باشد
:حالیه برابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد 

اضافه بنا به مساحت 3/66 مترمربع (همزمانساز، به علت خطا در مساحت یابی) -1
کاهش بنا به مساحت 1/59 مترمربع در طبقات (نسبت به راي) و کاهش به مساحت  -2

3/37 مترمربع در راه پله زیرشیروانی (نسبت به پروانه)
یک باب کسري پارکینگ تجاري(سال وقوع 1393) -3

83
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 19/29  -4
مترمربع(سال وقوع 1393)(عرض معبر به صورت کوچه 8 متري می باشد)

الزم به توضیح است از بابت 3/66 مترمربع اضافه بنا برابر راي بدوي کمیسیون ماده صد در 
مرحله بدوي به شماره 2/97/11734 مورخ 1397/06/11 داراي راي جریمه و از بابت احداث 
انباري اختصاصی زیر راه پله به مساحت 6/11 مترمربع و احداث تجاري داراي راي تخریب و 
منتفی گردیدن کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به تغییرات صورت گرفته، 
انباري زیر راه پله در وضع موجود به صورت موتورخانه و تاسیسات مشاعی تغییر وضعیت 

.یافته است
گزارش مزبور با توجه به نامه شماره 135601 مورخ 1397/07/14 کمیسیون محترم ماده صد 

.جهت بررسی و ارسال گزارش مجدد به کمیسیون تهیه گردیده است
***************************************

درخصوص مابه التفاوت اعالم شده از بابت اضافه بنا به ماسحت 3/66 مترمربع داراي راي 
کمیسیون ماده صد تجدیدنظر به شماره 2/97/12690 مورخ 1397/09/13 مبنی بر جریمه و 
در خصوص بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 19/29 
مترمربع و یک باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي تخریب و اعاده به وضع سابق می 

.باشد
با توجه به بازدید مجدد صورت گرفته و تصاویر پیوست در وضع موجود اقدام به تخریب 

.واحد تجاري گردیده است و حکم تخریب اجرا گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 195333600(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  سیصد و  سی و  سه هزار 

و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.22  1.75
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 22 مورخه 1397/05/02 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 502/45 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32/82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 10/94 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10/94 مترمربع -3

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8/11 مترمربع با توجه به عدم اجراي انباري  -4
زیرشیروانی

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5
مساحت 0/4 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد -7

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -8
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -9

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/70 درصد می باشد.(به میزان 4/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف تخریب آن ضرر و زیان 
جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 28056000(بیست و  هشت میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.35  1
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 115 مورخ 1394/12/04 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 797/76متر مربع 

 .صادر گردیده است
داراي گواهی عدم خالف به شماره 302289 مورخ 1396/11/08 در مرحله ستون گذاري 

 .طبقه همکف  بوده که بپیوست میباشد
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 2/53 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/76 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 0/59 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/59 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0/59  متر مربع( شایان ذکر است  که طبقه سوم به -4
مساحت 35/82 متر مربع بصورت تراس روباز  بر خالف نقشه هاي زمان پروانه میباشد)

کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 35/23 متر مربع(نسبت به پروانه صادره )-5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 34/43 متر مربع (نسبت به پروانه صادره )-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 5/82متر مربع

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته کمتر از 5 درصد مساحت پروانه صادره بوده مشمول 

تبصره ماده 7 نمیگردد
 .کسري پارکینگ ندارد

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ در حال اجرا شدن میباشد
*********************************************************
*********************************************************

****************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12693 مورخ 

 .1397/10/08 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت وراث مرحوم محمد کارکن 
ممتاز مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا به دلیل ساخت بنا در حیاط به 

مساحت 40.77 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 از ماده صد 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
18575831(هجده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  هشتصد و  سی و  یک) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 40.77  1.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 2/97/12697 بدوي خیابان 
آزادگان-کو
چه آموخته

2-3-10185-193-1-0-0 83
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در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

38.6  0
 

3100000  , 1393  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ ایعیان 
.بک باب خانه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

از بابت اعیان داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 31907/ش مورخ 1372/06/02 بوده که 
داراي گواهی تفکیک از شهرداري به شماره 11731 مورخ 1372/05/10 بوده که بپیوست 

.میباشد
ملک مورد نظر داراي اعیان به مساحت 52 متر مربع بوده است که با توجه به وضع موجود و 
ارائه کروکی نقشه برداري از وضع موجود داراي اضافه بنا به دلیل ساخت بنا در حیاط به 
مساحت 40/77 متر مربع بوده که از این مقدار به مساحت 15/31 متر مربع بصورت بناي جدا 

ساز در حیاط بصورت سرویس بهداشتی میباشد. (سال وقوع تخلف 1380)
همچنین مالک بدون دریافت مجوز   از شهرداري و  عدم رعایت عقب نشینی اقدم به 
تعمیرات کلی از قبیل تعویض سربندي و رنگ آمیزي ملک نموده است. (سال وقوع تخلف 

(1393
*********************************************************
*********************************************************

*************
شایان ذکر است که طبق سند ارائه داده شده از طرف متقاضی و همچنین  خط پروژه شماره 
511 ضلع جنوب  و بخشی از ضلع غرب ملک به کوچه بن بست 6 متري بوده که در وضع 

 .موجود به پالك  میباشد
به استناد خط پروژه شماره 511 به مساحت تقریبی 38/6 متر مربع در تعریض بن بست هاي 

  .6 متري قرار دارد
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12697 مورخ 

.1397/09/13 بوده که بپیوست میباشد
.بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

در خصوص عقب نشینی  به مساحت 38/6 متر مربع داراي اقرار نامه به شماره 26819 مورخ 
 . 1397/10/09 در دفترخانه شماره 145 رشت بوده و بپیوست میباشد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تجدید نظر خواهی آقاي ناصر صادقی نسبت به دادنامه شماره 2/96/11140 
مورخ 96/08/20 صادره از شعبه 5 کمیسیون ماده صد،نظر باینکه تجدیدنظرخواه به 
شرح الیحه مورخ 97/08/30،درخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است 
لذا موجبی براي ادامه رسیدگی نیست ،قرار ابطال درخواست تجدیدنظرخواهی صادر 

و اعالم میگردد.بدیهی است دادنامه بدوي قابلیت اجرا دارد.

ردتخلف 317.93  0
 

1100000  , 1374
 , 1390

تبدیل غیر مجاز 1397/09/13 2/97/12699 تجدید 
نظر

منظریه-تابا
ن شمالی

2-3-10026-1-1-0-0 83
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه 
آپارتمان دو طبقه بر روي مغازه  بوده که داراي پروانه احداث بنا به شماره 105 مورخ 
1365/02/11به انضمام بالکن در حد یک سوم (23/81 متر مربع) به مساحت کلی 859/41 

.متر مربع میباشد
حالیه با توجه به اینکه عملیات ساختمانی در حدود 30 سال بوده که به اتمام رسیده و با 
توجه به عدم دریافت پایانکار از طرف مالک و ارائه کروکی نقشه برداري از طرف متقاضی 

:داراي   اضافه بنا به مساحت 321/88 متر مربع به شرح زیر میباشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1/67 متر مربع (نسبت به پروانه صادره) -1

احداث بارانداز و انباري بصورت جدا ساز در همکف به مساحت 129/92 متر مربع (سال -2
وقوع 1390)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 46/31 متر مربع که از این مقدار به مساحت 3/02 متر -3
مربع بصورت  کنسول به سمت شارع میباشد(سال وقوع تخلف 1374)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 103/37 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 41/36  -4
متر مربع بصورت کنسول به  شارع میباشد. (سال وقوع تخلف 1374)

احداث بالکن تجاري مازاد بر یک سوم مساحت مغازه به مساحت 28/05 متر مربع (سال -5
وقوع تخلف 1374)

تبدیل پیلوت به مسکونی (سوئیت) به مساحت 32/08 متر مربع (سال وقوع 1374)-6
تبدیل قسمیت از راه پله در همکف و طبقات به مساحت 11/05 متر مربع به باالبر (سال -7

وقوع 1390)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14/23 متر مربع (سال وقوع 1374) -8

شایان ذکر است با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی (5واحد)و 2باب مغازه  نیاز به 6 -9
واحد پارکینگ داشته که با توجه به جانمایی پارکینگها  1 باب کسري پاریکنگ تجاري را 

دارد(سال وقوع 1374)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

******************************************************
از بابت تبدیل پیلوت به مسکوین به مساحت 42/5 متر مربع- اضافه بنا در همکف و طبقات 
به مساحت 36 متر مربع - اضافه بناي بالکن مازاد بر یک سوم به مساحت 13 متر مربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2124 مورخ 1374/04/25 بوده که مدارك آن 

.بپیوست میباشد
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*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
حالیه با توجه به تخلفات فوق الذکر و راي کمیسیون ماده صد داراي  مابه التفاوت به دلیل 
خطا در محاسبه یابی اضافه بنا  در طبقات به مساحت 271/21متر مربع که از این مقدار به 
مساحت 129/92متر مربع در خصوص احداث بارانداز ها وانباري ها در حیاط  بوده وبه شرح 

:زیر میباشد
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 10/67 متر مربع که از این مقدار 1/67 متر مربع -1

 .نسبت پروانه صادره و 9 متر مربع نسبت به راي صادره میباشد
احداث بناي جداساز بصورت بارانداز و انباري به مساحت 129/92 متر مربع (سال وقوع -2

تخلف 1390ه-ش)
اضافه بنا  در طبقه اول بصورت همزمانساز مسکونی به مساحت 37/31 متر مربع  که از -3
این مقدار به مساحت 3/02 متر مربع بصورت کنسول به شارع عام میباشد. (سال وقوع 

1374 ه-ش)
اضافه بنا در طبقه اول  بصورت بالکن تجاري مازاد بر یک سوم به مساحت 15/05 متر -4

مربع (اضافه بناي بالکن بصورت چوبی با قدمت حدود 6 سال-1390 )
اضافه بنا طبقه دوم به مساحت 94/37 متر مربع بصورت همزمانساز که از این مقدار به -5
مساحت 41/36 متر مربع بصورت کنسول به شارع عام میباشد. (سال وقوع تخلف 1374 

ه-ش)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/23 متر مربع (سال وقوع تخلف 1374 ه-ش)-6

کاهش بنا نسبت به راي صادره از بابت تبدیل پیلوت به سوئیت به مساحت 10/42 متر -7
مربع(نسبت به راي صادره)

تبدیل قسمیت از راه پله در همکف و طبقات به مساحت 11/05 متر مربع به باالبر(سال -8
وقوع1390)

 .باب کسري پارکینگ تجاري دارد 1 -9

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
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مغازه اول که دوباب مغازه بوده هم اکنون بصورت 1 مغازه در حال استفاده بوده و به شغل 
سوپرمارکت مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول تقریبی 15متر و ارتفاع 

.تقریبی 2 متر میباشد
مغازه دوم فاقد بالکن بوده و به شغل آرایشگاه مردانه مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلوي 

 .تبیلغاتی میباشد
اسکلت ساخنمان بصورت فلزي میباشد.  و در خصوص تخلفات فوق الذکر برخی که در فوق 
به آن اشاره شده است سال 1374 و مابقی سال 1390  بوده که کارشناس رسمی دادگستري 
طی نامه که به شماره 258282 مورخ 1396/12/20 ثبت در اتوماسیون این منطقه گردید ه 
کل تخلفات را در سال 1374 اعالم نموده که با توجه به بررسی بعمل امده بخشی در سال 

 .1374 و بخشی که  در فوق به ان اشاره شد 1390 میباشد
همچنین مساحت سایه بان را کارشناس رسمی دادگستري 21/19متر  مربع اشاره نموده که با 
توجه به وضع موجود و همچنین نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 55/84 

 .مترمربع سایبان (بارانداز را دارد) و سال وقوع 1390 میباشد
همچنین انباري سرویس بهداشتی جدا ساز سال وقوع را 1388  کارشناس رسمی 

 .دادگستري قید نموده  که همان سال 1390 صحیح میباشد
*********************************************************

*******
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شمار 65613 مورخ 1397/04/10 که بپیوست 
بوده در خصوص ایتمهاي تخلف و نوع اسکت که ب توجه ببه بررسی بعمل امده اسکلت  
 .ساختمان فلزي درست بوده و تاریخ تخلف اعالم شده نیز مانند قبل مورد تایید میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2318 که بپیوست بوده از وضع موجود فاقد عقب نشینی 

.میباشد
الزم به ذکر است که در حدود  غرب و جنوب سند مالکیت با وضع موجود اختالف فاحش 

 .داشته که در صورت صالحدید نیاز به اصالح سند را دارد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت،منوط به عدم ایجاد هرگونه نورگیر و بازشو 
و اشرافیت به پالکهاي مجاور پرونده اعاده تا شهرداري به تکلیف قانونی خود در 

هنگام صدور بالمانع عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/09/10 2/97/12704 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-
شتابان-فرز
اد

2-3-10216-33-1-0-0 83
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقه اول و تبدیل پیلوت به مسکونی در همکف، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 470580000(چهارصد و  هفتاد میلیون و  پانصد و  هشتاد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به 
شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 101.2  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/10 2/97/12704 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-
شتابان-فرز
اد

2-3-10216-33-1-0-0 83
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد 

و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/16 مورخ 1397/04/25 به 
صورت 1 طبقه روي همکف بانضمام زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 166.06 
.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت سقف دوم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:73.16 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 34.70 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 38.46 مترمربع -2
عدم اجراي راه پله به بام ، راهرو و انباري زیرشیروانی به مساحت 27.90 مترمربع -3

تبدیل پیلوت به مسکونی در همکف به مساحت 28.04 مترمربع -4
داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد.(الزم به توضیح است حداقل 3 متر فاصله بین  -5

دو دیوار محل استقرار پارکینگ رعایت نشده است.)
عرض حیاط خلوت سرتاسري در قسمتی به طول 8.41 متر از 2 به 0 متر کاهش یافته  -6

.است
.فضاي سبز رعایت نمی گردد -7

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 94.33 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.سال تخلف 1397
//.استعالم بانک دارد

83
9

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 108.5  0
 

3100000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1397/09/10 2/97/12705 بدوي پشت 
مسجد 
چمارسرا 
بطرف نقره 
دشت-جنب 
کوچه شهید 
خرسندي

2-2-10196-63-1-0-0 84
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  

هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در بازدید از محل ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث راه پله، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
37,200,000(سی و  هفت میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/10 2/97/12705 بدوي پشت 
مسجد 
چمارسرا 
بطرف نقره 
دشت-جنب 
کوچه شهید 
خرسندي

2-2-10196-63-1-0-0 84
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 92744- 97/5/16 که بشماره 92744-97/5/16 در شهرداري  
ثبت گردیده است طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب ساختمان مسکونی دو 
اشکوبه شامل همکف دوباب مغازه مابقی مسکونی وطبقه اول مسکونی کال بصورت  یکواحد 
مسکونی برابر سوابق موجود در شهرداري داراي آراي بدوي بشماره 2973-85/3/6 از باب 
بناي مسکونی  معاف و بناي تجاري جریمه میباشد سوابق در پرونده بایگانی موجود است 
حالیه بنا به اظهار شاکی طبقه اول به دو واحد مسکونی  تبدیل شده با راه ورودي جدا در 
بازدید بعمل آمده  تغییراتی شامل احداث راه پله از سمت حیاط بسطح تقریبی 12 متر مربع 
به طبقه اول متصل میباشد با توجه به عدم همکاري مالک و عدم ورود به داخل ملک ابعاد 
اعالم شده در جدول کاربریها بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك و کروکی نقشه 
برداري  توسط مالک و بازدید از داخل ملک قابل بررسی خواهد بود موارد تخلف به شرح 

:زیراست
تبدیل یکواحد مسکونی به دو واحد مسکونی همکف 38/5متر مربع و طبقه اول 70 متر  -1

  مربع
 احداث راه پله ازسمت حیاط به طبقه اول بسطح تقریبی 12 متر مربع -2

 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی -2
سال محاسبه تخلف 1392 ( پس از ارائه مدارك در خصوص سال محاسبه تخلف قابل بررسی 

خواهد بود )
.....................

بنا به اظهار مالک یکی از سرقفلداران مغازه بدون مجوز از شهرداري و عدم رضایت مالک 
مبادرت به تعمیرات داخلی   شامل کف سازي و کاشیکاري و نصب شیشه سیکوریت و درب 
کنترلی  اقدام نموده است که مالک در اینخصوص  معترض میباشد.الزم بذکر است  مغازه 
!!! داراي مجوز و سوابق پرداختی کمیسیون ماده صد بوده و در خصوص تعمیرات مجوز ندارد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

84
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود و اوضاع و شرایط پرونده، ، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي سرویس 
بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,974,375(یک میلیون و  نهصد و  هفتاد 

و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.5  1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 2/97/12709 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان امین 
اصغري

2-2-10018-500-1-0-0 841

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود و اوضاع و شرایط پرونده، ، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث 
بارانداز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 20000000(بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 40  0.5
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی براي احداث اتاق، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 4,860,000(چهار میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8  2
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده  شده توسط متقاضس بصورت شش دانگ 
.عرصه و اعیان یک باب خانه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد
شایان ذکر است که سند ارائه داده شده سند اصالح شده  میباشد.(وضع موجود 558 متر 
مربع بوده و سند تک برگ ارائه داده شده از طرف متقاضی 394 متر مربع میباشد)

وضع موجود بصورت خانه اي دوبلکس با موتورخانه اي جدا ساز در قسمت حیاط شمالی   
بوده که از بابت اعیانات داراي  صورت مجلس تفکیکی به شماره 86183 مورخ 1373/11/05 
بوده که داراي گواهی تفکیک از شهرداري به شماره 2/33/15688 مورخ 1372/12/21 بوده 

.که بپیوست میباشد
:طی بازدید بعمل امده نخلفات زیر مشاهده شد

احداث بارانداز در حیاط به مساحت 40 متر مربع (بارانداز با پایه فلزي با سقف ایرانیت با  -1
قدمت حدود 10 سال -1387)(بانداز احداث شده در قسمت تعریضی قرار دارد)

در قسمت حیاط شمالی (حیاط خلوت ) اقدام به ساخت اتاق و راهرو به مساحت  تقریبی  -2
8 متر مربع  و سرویس بهداشتی به مساحت تقریبی 6/5متر مربع با قدمت حدود 15 سال 

(شده است (1382
*********************************************************
*********************************************************

*************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12709مورخ 

.1397/10/08 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاده نشد

به استناد خط پروژه شماره 2048  از وضع موجود به مساحت تقریبی 142/5 متر مربع در 
 .تعریض خیابان 15 متري قرار دارد و از سند اصالح شده عقب نشینی ندارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد

841
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 232142400(دویست و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  چهل و  دو هزار 

و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.48  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 2/97/12715 بدوي کوي -
حاتم- خ 
آزادگان--ك
وچه شهید 
مقدم- 
کوچه ششم

2-3-10139-7-1-0-0 84
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/174 مورخ 1396/12/19 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.1150 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت کلی 
:29.90 مترمربع (نسبت به پروانه)به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 0.02 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.02 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.02 مترمربع -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.02 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 29.80 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 39.48 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56.79 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 56.78 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.کسري پارکینگ ندارد.رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1397می باشد

با توجه به صدور راي اعاده به وضع سابق در خصوص تبدیل بناي مسکونی به تجاري ، 
کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.

ردتخلف 25  0
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/13 2/97/12722 بدوي پارك شهر 
-حافظ-بها
ریه

2-2-20094-292-1-0-0 84
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/442/111750-97/3/27  ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی ناحیه 2 طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري 
مکان فوق بصورت  مشاع مشترك ششدانگ عرصه و اعیان خانه به مساحت 210 مترمربع و 
فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) بوده داراي اعیان بصورت خانه مسکونی و 
بالمانع شماره 2/33/261768 مورخه 1395/08/18 میباشد وضعیت موجود مکان فوق 
مبادرت به تعمیرات جزئی شامل نقاشی وسیمانکاري اقدام نموده و همچنین از مکان مورد 
نظر بصورت تجاري با فعالیت شغلی  مهدکودك مورد استفاده قرار میگیرد باتوجه به عدم 
همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك ابعاد اعالم شده در جدول کابریها بصورت تقریبی 
:بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود موارد تخلف به شرح زیر است

 احداث بارنداز فلزي بسطح تقریبی 18 متر مربع -1
تبدیل مسکونی به تجاري  بسطح تقریبی 140 متر مربع با فعالیت شغلی مهد کودك -2

 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -3
. سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

به استناد خط پروژه شماره 318 به مساحت تقریبی 17.15 مترمربع از عرصه و به مساحت 
.تقریبی 22.10 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته است لذا راي بدوي جریمه بملغ 82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار 

) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 25  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/13 2/97/12723 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي - 
خط ماشین 
---محمد
ي

2-1-10006-9-1-0-0 84
4

با توجه به اعتراض شهرداري منطقه و بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی پس 
از ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري ضمن  نقض راي بدوي در 
خصوص اضافه بناي تجاري بمساحت 66.65 مترمربع درهمکف و 38.90مترمربع بالکن 
احداثی به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به 
نظریه کارشناسی شماره 167412مورخ97.09.01 معادل 955200000(نهصد و  پنجاه و  

پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 105.55  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 299803-96/8/13 و عطف بنامه شماره ش ر - 
185127-96/9/18 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده  بر روي پالك فوق  برابر سوابق 
موجود در شهرداري  بصورت ششدانگ یک باب خانه عرصه  به مساحت 66.65 مترمربع 
(مطابق سند اجاره )  و اعیان بسطح 40 متر مربع  داراي بالمانع شماره 2/33/112375 
مورخه 1392/01/20 میباشد .حالیه مالک بدون مجوز از شهرداري  کل اعیان مسکونی  را 
تخریب و با نصب قوطی ( پروفیل ) با افزایش ارتفاع  کل ملک ( مسکونی و محوطه )را 
سرپوشیده و به صورت تجاري احداث نموده است . الزم بذکر است : مالک در خصوص ارائه 
کروکی نقشه برداري امتنا ع نموده ابعاد اعالم شده در جدول کاربریها  به استناد سوابق 
موجود در شهرداري و تخلف اعالم شده بصورت تقریبی میباشد موارد تخلف فعال به شرح 

: زیر است
 احداث تجاري بسطح 66.65متر مربع -1

 احداث بالکن تجاري  بسطح 38/90 متر مربع -2
 به جهت   احداث برابر ضوابط  داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -3

سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه کروکی نقشه برداري و انعکاس آن برروي خط 

.پروژه متعاقبا در درخواستهاي بعدي  اعالم میگردد
الزم بذکر است : مکان  صدرالذکر  با 3 باب مغازه هاي حد شمال باب اول بسطح 10/24 متر 
مربع از پالك ثبتی شماره 3265/5داراي بالمانع بشماره 2/22/190147-94/5/14 و دوباب 
مغازه دیگر کال بمساحت 40/74 متر مربع  از پالکهاي ثبتی شماره 3265/3و3265/4  داراي 
بالمانع بشماره 3/22/37805 و 3/33/33553-84/11/6 ادغام نموده کال بصورت یکواحد 
.تجاري در دو دهنه با فعالیت شغلی  تعمیرگاه ماشین مورد استفاده قرار میگیرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم مریم صابر زعیمیان نسبت به راي شماره 2.97.12286 مورخ 
97.06.24 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به اینکه در سند مالکیت به 

مغازه اشاره شده و همچنین با توجه به بازدید میدانی اعضاي کمیسیون از ملک مورد 
نظر و عدم احراز تخلف، رأي مذکور نقض و کأن لم یکن اعالم می گردد.

ردتخلف 47.45  0
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/13 2/97/12724 تجدید 
نظر

خمیران -
زاهدان-جن
ب کوچه 
-هوشیار

2-3-10184-72-1-0-0 84
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب دکان و یک باب خانه تجاري مسکونی به شماره 4079/1 مساحت 200/7 

.مترمربع می باشد
طی بازدید به عمل آمده ملک فوق داراي اعیان به صورت یک باب خانه مسکونی و یک باب 
مغازه در پیلوت می باشد. فعالیت شغلی مغازه مزبور به صورت فروش شیرینی خانگی مورد 

.استفاده قرار می گیرد
از بابت اعیان به صورت مسکونی در همکف و نیم طبقه داراي بالمانع مندرج در جدول 
سوابق بوده که در گزارش کارشناسی بالمانع هاي مذکور،  اعیانات پالك به صورت مسکونی 
اشاره گردیده و به مغازه اي اشاره نگردیده  است. همچنین هیچ گونه سابقه درآمدي و 
صنفی درخصوص مغازه مزبور رویت نگردیده است لیکن در سند مالکیت به یک باب مغازه و 

.خانه مسکونی تجاري اشاره گردیده است
بنا بر اظهار واحد محترم درآمد و با لحاظ قرار دادن این که مغازه با توجه به گزارش 

کارشناسی سال 1371 از بین رفته است، مغازه فعلی از نظر واحد درآمد فاقد بالمانع درآمدي 
. است

لذا با توجه به جمیع جهات شامل گزارش سال 1371، گزارش بالمانع سال 1394 و گواهی 
واحد درآمد ، عمال مغازه اي در پالك مزبور وجود نداشته و پیلوت مورد اشاره در کلیه 

سوابق در سال 1396 تبدیل به مغازه و شروع به فعالیت و راه اندازي گردیده است. لذا داراي 
.یک باب کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2263 به مساحت تقریبی 2/4 مترمربع از اعیان داراي عقب 
.نشینی می باشد

حالیه متقاضی طی نامه اداره آب و فاضالب درخواست مجوز حفاري به طول 3 متر آسفالت 
.جهت نصب انشعاب آب را دارند

**********************************
با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 2/97/12724 مورخ 1397/09/13 با 
عنایت به این که در سند مالکیت به مغازه اشاره شده و همچنین با توجه به بازدید میدانی 
اعضاي کمیسیون از ملک موردنظر و عدم احراز تخلف، راي بدوي درخصوص جریمه نقض و 

.کان لم یکن اعالم گردید
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  173600000(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد هزار )ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 2/97/12725 تجدید 
نظر

خیابان 
آزادگان - 
کوچه حاتم 
-روبروي 
ساختمان 

110

2-3-10181-17-1-0-0 84
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توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 108588-97/6/7 ثبت در اتوماسیون شهرداري طی بازدید  
بعمل آمده از مکان  فوق برابر سوابق موجود در شهرداري بر روي پالك فوق   پروانه 
ساختمانی شماره 114 مورخه 1394/12/03 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 
زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 558.55 مترمربع صادر گردیده است. و 
همچنین داراي تمدید پروانه بشماره 302908-96/12/15 میباشد  ساختمان صدرالذکر در 
مرحله ستون سقف اول بوده با توجه به عدم همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك و 
کروکی نقشه برداري متراژ اعالم شده تخلف در جدول کاربریها بصورت تقریبی بوده پس از 
: ارائه کروکی نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود موارد تخلف به شرح زیر است

 اضافه بنا در همکف بسطح تقریبی 14 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح تقریبی 14 متر مربع -2

 سال محاسبه تخلف 1397 میباشد
با توجه به عدم کف سازي  و عدم دیوار چینی و عدم تعبیه درب ورودي  کسري پارکینگ  

متعاقبا اعالم میگردد
و همچنین در خصوص تخطی مالک از تبصره کلی 7 سقف تراکم شهري  پس از ارائه کروکی 

.نقشه برداري متعاقبا اعالم میگردد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
    .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

.....................
حالیه  شاکی ( همسایگان  ساختمان کادوس ) از بابت موارد زیر شامل : 1- عدم رعایت 
اصول ایمنی نصب حفاظ که موجب ورود خسارت و پرتاب شدن مصالح  به محوطه حیاط و 

خسارت به اتومبیل داخل پارکینگ 2- ترك برداشتن دیوار و کاشی هاي حیاط 3
-کارفرمایان بدلیل عدم رعایت فاصله بین دیوار و ساختمان  موجب محدود کردن نور و 
منظر ساختمان گردیده است و همچنین  با توجه به اینکه پروانه ساخت  ملک مذکور مربوط 

.به سال 94 میباشد نیاز به تمدید دارد. معترض میباشند

با توجه به عکس منضمه از دیوار شاکی و بازدید از ملک شاکی ریزش بتن بر روي خودرو و 
موزائیک مشهود بوده و درز انقطاع با توجه به قناص بودن زمین در انتهاي اعیان  شاکی 10 
سانتی متر رعایت شده و در قسمت دیوار محوطه شاکی از 10 سانتی متر به 8و6 سانتی متر 
تقلیل یافته است اظهار نظر در خصوص عدم  رعایت درز انقطاع  نیاز به نظریه کارشناسان 
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سازمان نظام مهندسی میباشد  و همچنین در خصوص ترك خوردگی دیوار ( بر اثر عملیات 
. ساختمانی بوده یا خیر )  نیاز به نظریه کارشناسان ذیصالح دادگستري  میباشد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف تخریب آن ضرر و زیان 
جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و احداث بارانداز ، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4290000(چهار میلیون و  دویست و  نود هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.42  1
 

1220000  , 1390
 , 1397

احداث بارانداز بدون مجوز 1397/10/08 2/97/12726 بدوي -
تختی-سرخ
بنده-احمد
ي

2-1-10132-51-1-0-0 84
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برروي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 179 مورخه 1389/10/05 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 305.2 مترمربع و گواهی عدم خالف شماره 

.151998 مورخه 1396/11/03 صادر گردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت 87.38 مترمربع (طبقه همکف الی سوم هر کدام به مساحت 
21.73 مترمربع و راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.46 مترمربع) داراي راي بدوي شماره 

2/93/6179 مورخه 1393/02/20 و راي تجدید نظر شماره 2/93/6556 مورخه 
.1393/03/27 کمیسیون ماده صد می باشد

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام و بهره برداري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی، آراء و 

:گواهی عدم خالف فوق الذکر داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.42 مترمربع.(الزم به توضیح است از این مقدار به  -1
مساحت 1.47 مترمربع بصورت همزمان ساز و سال وقوع تخلف آن 1390 و به مساحت 1.95 
مترمربع بصورت بارانداز غیر همزمان ساز و همدست ساز فلزي بوده که سال وقوع تخلف آن 

.1397 می باشد)
.همچنین رعایت ارتفاع پیلوت و عقب نشینی می گردد
.مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد
.رعایت آیتم هاي مربوطه چک لیست پایانکار می گردد

**********
از بابت آیتم تخلف فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/97/12726 مورخه 1397/10/08 
.کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده لذا پارکینگ شماره 1 مورد تایید می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

84
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بالکن تجاري در حد1/3 مجاز بمساحت 8.96مترمربع  با اعمال  ضریب2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5به ضریب 2) جریمه بمبلغ 1,254,400(یک 
میلیون و  دویست و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 8.96  2
 

70000  , 1363 1397/10/01 بالکن در حد مجاز 2/97/12728 تجدید 
نظر

-
الکانی--روب
روي قنادي 
گل

2-2-10031-30-1-1-0 84
8
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
 17.92مترمربع بالکن تجاري  بیش از حد مجاز با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب3.5 به ضریب 3) جریمه بمبلغ 166,656,000(یکصد 
و  شصت و  شش میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 17.92  3
 

3100000  , 1397 1397/10/01 بالکن خارج از حد مجاز 2/97/12728 تجدید 
نظر

-
الکانی--روب
روي قنادي 
گل

2-2-10031-30-1-1-0 84
8

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/307351-97/5/22 و عطف بنامه شماره ش ر- 
131741-97/7/8 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه 
شده از سوي مالک مکان فوق بصورت یکباب مغازه  داراي سند مالکیت دفترچه اي  بشماره 
ثبتی 560 باقیمانده  بصورت ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 26/88 متر مربع  قطعه اول 
تفکیکی  به استناد صورتمجلس تفکیکی شماره 2140 مورخ  1369/03/30داراي بالمانع 

.شماره 45575 مورخ 1363/12/04یباشد

وضعیت موجود  مغازه فوق داراي بالکن سرتاسري بوده که از بابت آن هیچگونه مدارکی از 
سوي مالک و سوابقی از شهرداري رویت نشده است. و بر روي مغازه فوق تعمیرات کلی  
شامل کف سازي و کاشیکاري ونصب سقف کاذب و احداث باالبر اقدام شده است.مغازه فوق 
داراي فعالیت شغلی  فروش وسایل تزئینی و لوکس فروشی  توسط مستاجر مورد استفاده 
قرار میگیرد و همچنین داراي تابلوي تبلیغاتی از جنس چوب با ابعاد( ارتفاع تقریبی 0/90 
: متر و طول دهنه مغازه ) با نام تجاري آدونیس  موارد تخلف به شرح زیر است

احداث بالکن سرتاسري بسطح 26/88 متر مربع ( از این مقدار 8/96 متر مربع در حد  -1
1/3 سال محاسبه تخلف باتوجه استشهایه ارائه شده و مهر انجمن  وضعیت موجود 1363  و 

.مابقی بمساحت  17/92 متر مربع   مازاد بر 1/3 سال محاسبه 1397 میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
104294400(یکصد و  چهار میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 15.52  2
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 2/97/12729 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري 
-خمیران 
زاهدان-کو
چه سمیعی

2-3-10184-111-1-4-0 84
9

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

.داراي پروانه و پایانکار فوق الذکر میباشد
در بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک در طبقه چهارم بخشی از بام را به مساحت  

 .15/52 متر مربع را به واحد مربوطه اضافه نموده است
طبق سند مساحت واحد مربوطه 51/77 متر مربع بوده که وضع موجود  مساحتد 67/29 متر 

مربع میباشد. (سال وقوع تخلف 1393)
.رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق ضوابط روز الزامی است

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه  به ارتفاع کم سازه و استفاده از مصالح چوبی قابلیت طرح و بررسی در 
کمیسیون را ندارد . 

ردتخلف 12.24  0
 

1100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/20 2/97/12732 فرم 
قرار

خیابان  امام 
خمینی 
-پاساژ 
ساالر

2-1-10164-4-1-61-0 85
0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

مغازه در داخل پاساژ ساالر بوده که داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 13327/ش 
مورخ 1374/02/14 بوده که داراي گواهی تفکیک به شماره 33/7630 مورخ 1373/06/12  

.میباشد
طی بازدید بعمل آمده مشخص گردید که مالک اقدام به احداث بالکن سراسري در مغازه 

نموده است (بالکن بصورت چوبی- سال  وقوع تخلف 1397)
 .ارتفاع بالکن 1/70 متر میباشد

مغازه درحال حاضر به شغل خیاطی مردانه مشغول به فعالیت بوده و  فاقد تابلوي تبلیغاتی 
.میباشد

.به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد
****************************************************
از بابت احداث بالکن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/2732 مورخ 

1397/09/20 بوده و راي صادره به این قرار بوده که با توجه به ارتفاع کم سازه و استفاده از 
 .مصالح چوبی قابلیت طرح  و بررسی در کمیسیون ماده صد را ندارد

 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

85
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/08 2/97/12735 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل--ح
ساس

2-2-10207-61-1-0-0 85
1

راي بدوي در خصوص افزایش واحد، عینا تایید می گردد. ردتخلف 48.4  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 306,667,500(سیصد و  شش میلیون و  ششصد و  شصت و  هفت 

هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 65.95  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی عینا تأیید می گردد. جریمه 22.2  0.5
 

3100000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/10/08 2/97/12735 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل--ح
ساس

2-2-10207-61-1-0-0 85
1

راي بدوي در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت عینا تایید میگردد. سایر  0
 

3100000  , 1395 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 231 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 281.20 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:65.95 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.32 مترمربع(از این مقدار به مساحت 5.50 مترمربع  -1

مربوط به احداث سایبان در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.24 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.24 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.24 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 1.91 مترمربع -5
عرض 2 متر حیاط خلوت سرتاسري رعایت نشده و از 1.97 تا 1.87 متر متغیر می  -6

باشد.(در این قسمت داراي بازشو می باشد.)
داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد.(پارکینگ شماره (1) و (3) مربوط به یک واحد  -7

می باشد.)
تعداد واحدها از 2 به 3 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش  -8

.تعداد واحد در طبقه سوم به مساحت 48.40 مترمربع می باشد
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 22.20  -9

.مترمربع می باشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث دو باب  انباري در زیر راه پله به مساحت مجموعا  -10 

3.93 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68.65 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 80 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.سال تخلف 1395 می باشد

از بابت کلیه موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100بدوي به شماره 2/97/12577 مورخ 
1397/08/22 و تجدید نظر به شماره 2/97/12735 مورخ 1397/10/08 و سوابق پرداختی 

.بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
//.درخواست عدم خالف دارد

85
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 2103948000(دو 
میلیارد و  یکصد و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 250.47  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/10/08 2/97/12743 تجدید 
نظر

بلوار 
آزادي-کوچ
ه 

شادبین-بن 
بست  بابک

2-3-10037-7-1-0-0 85
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,964,188,800(یک میلیارد و  نهصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 292.29  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید
رعایت عقب  در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

نشینی
1.5  0

 
0  , 1372 1397/11/13 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12750 بدوي -

تختی--سی
دعلی کیا

2-1-10041-23-1-0-0 85
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 4800000(چهار میلیون و  هشتصد هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 20  2
 

120000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق   برابر ومدارك ارئه شده از سوي مالک مکان فوق داراي سند مالکیت 
دفترچه اي بشماره ثبتی 290/3 بصورت ششدانگ یکباب خانه  بمساجت 130 متر مربع  
قطعه اول تفکیکی از بابت زیربنا بسطح 97 متر مربع داراي پروانه ساختمانی بشماره 

713-61/5/20 و به استناد بنجاق  شماره ارائه شده بشماره   78512-61/11/15ا از دفترخانه 
شماره یک رشت   به استناد  نامه شماره 18487-61/12/11 شهرداري رشت برابر ممیزي 

 . 13026 از سوي شهرداري بالمانع اعالم گردیده  است
وضعیت موجود بر روي پالك فوق بار اندازي بسطح تقریبی 20 متر مربع با مصالح آهن ( 
پروفیل) و سربندي با ایرانیت سایه روشن موجود است که از بابت آن سوابقی رویت نشده 

. است سال محاسبه تخلف 1372 میباشد

. بر اساس خط پروژه شماره 2232 بسطح تقریبی 1/50 متر مربع داراي عقب نشینی میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 2,340,000(دو میلیون و  سیصد و  چهل هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 18  2
 

65000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/12764 بدوي -
تختی--حق
انی

2-1-10041-5-1-0-0 85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره ( 2/441/409-97/7/29 ) ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی  ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب خانه برابر سوابق 
موجود از بابت  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223 متر مربع به زیر  بناي 160 متر مربع 
 داراي نامه شماره 765-37/2/17 شهرداري  و بالمانع در جدول سوابق میباشد

 
وضعیت موجود بر روي پالك فوق تعمیرات جزئی شامل نصب  درب کنترلی . و احداث 

باراندازي با سازه  قوطی و حلب   اقدام شده است .مساحت اعالم شده  بصورت تقریبی بوده 
: پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود  موارد تخلف به شرح زیر است

احداث بارانداز با سازه  فلزي و حلب بسطح تقریبی 18 متر مربع سال محاسبه تخلف   -1   
. 1397 میباشد

الزم بذکر است : در خصوص تخلف اعالم شده و سال محاسبه تخلف پس از ارائه مدارك و 
.بازدید از داخل ملک قابل بررسی خواهد بود

.در خصوص مقدار دقیق عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

------------------------------------
احتراما پیرو مدارك ارائه شده توسط مالک داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 96/2
 قطعه 10 تفکیکی  بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بمساحت 223/4 متر مربع 
برابر سوابق موجود در شهرداري و بالمانع منضمه از بابت اعیان بسطح 160 متر مربع  داراي 

. بالمانع بشماره 3/33/56954-90/11/12 میباشد
الزم بذکر است : بر روي پالك فوق باراندازي بسطح تقریبی 18 متر مربع با سازه فلزي 
موجود است که قدمت آن مربوط به سال 1364 قبل از بالمانع سال 1390 بوده که در گزارش 

..کارشناسی سال 90 قید نگردیده است

 

85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.   

رعایت عقب 
نشینی

42  0
 

0  , 1363 1397/10/25 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12765 بدوي تختی -
عابد عشقی 
ك 

--گلچین

2-1-10039-1-1-0-0 85
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره ( 2/441/408-97/7/29 ) ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی  ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند 
مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 66/16 بصورت ششدانگ  یکباب خانه بمساحت 140/35 
متر مربع و همچنسین بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 1516-63/12/28 به زیربناي 50 

. متر مربع صادر گردیده است
وضعیت موجود بر روي پالك فوق بار اندازي با سازه فلزي بسطح تقریبی 19 متر مربع با 
قدمت تقریبی 1370 میباشد در اینخصوص داراي استشهادیه محلی با مهر هیئت امناء 

 مسجد حاج صمدخان باقر آباد میباشد
. برابر خط پروژه شماره 658 بسطح تقریبی 42 متر مربع داراي عقب نشینی میباشد 

 .
 

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم اکرم رضائی اصلی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 33.19 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 154333500(یکصد و  پنجاه و  
چهار میلیون و  سیصد و  سی و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 33.19  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 2/97/12767 بدوي پیرسرا-پش
ت مسجد 
مال علی 
محمد-روبر
وي 

ساختمان 
باران

2-2-10051-261-1-0-0 85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 149 مورخ 1396/10/26 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 185.17 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله سربندي می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:33.19 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.72 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.72 مترمربع -3
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 0.92 مترمربع -4

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 77.19 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 78.16 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد

 .کسري پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

//درخواست عدم خالف دارد.(سال تخلف 1397)

85
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  151502400(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  دو هزار و  

چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.06  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 2/97/12773 تجدید 
نظر

سیدابوالقاس
م-کوچه 
همتی

2-2-20104-99-1-0-0 85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 188 مورخ 1396/12/26 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 565/83 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 30/06 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 10/02 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 10/02 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/02 متر مربع-3

کاهش بنا  درطبقه زیرشیروانی به مساحت 0/28 متر مربع-4
عدم رعایت ابعاد پاسیو به مساحت 0/41 متر مربع (مساحت پاسیو طبق پروانه صارده 12  -5

متر مربع میباشد)
 .کسري فضاي باز و سبز ندارد-6

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی  نما بصورت سنگ اجرا شده  است
از بابت تخلفات فوق به مساحت 30/6 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/97/12603 مورخ 1397/09/06 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/12773 مورخ 

.1397/10/25 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف تخریب آن ضرر و زیان 
جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 15949500(پانزده میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار و  
پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.29  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 2/97/12776 بدوي چله 
خانه-سیداب
والقاسم-بن 
بست  همتی

2-2-20104-95-1-0-0 85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 192 مورخ 1396/12/27بصورت 2 طبقه 
 .بر روي پیلوت  در 1واحد مسکونی به مساحت کلی 225/21 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 10/29 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 3/43 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 3/43 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 3/43 متر مربع-3

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
با توجه به گواهی که در کنترل نقشه موجود بوذه  عدم رعایت فضاي بازو فضاي سبز باستناد 
نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه 1395/03/25 مبنی بر اینکه چنانچه تعداد طبقات و 
سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با مساحت زیر 150 مترمربع رعایت گردد افزایش تعداد 

.واحد هاي مسکونی با تامین پارکینگ بالمانع است

 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

85
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه کمیسیون تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض مالک و ذینفع 
صرفا می تواند همان جریمه تعیین شده را تایید یا میزان آن را تخفیف دهدو در 

مانحن فیه این کمیسیون در راي شماره  12664  مورخ 1397.09.06    میزان جریمه 
مربوط به توسعه بالکن تجاري بمساحت 16.74مترمربع را که مالک حسب راي 

کمیسیون بدوي به سه برابر جریمه محکوم شده بود سهوا ضریب را چهاربرابر تعیین 
نموده است لذا این کمیسیون ضمن اصالح راي صادره به لحاظ اینکه قصد تخفیف در 
میزان جریمه مورد نظررا داشته ضریب مورد نظر را از 4برابر به 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان اصالح و جریمه به مبلغ 40,176,000(چهل میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش 
هزار )  ریال تعیین می نمایدضمنا راي اولیه با لحاظ راي تصحیحی داراي اعتبار می 
باشد و ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است.

جریمه 16.74  2
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/24 2/97/12778 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

بلوار -
بهشتی-من
-ظریه

2-3-10073-18-1-0-0 85
9

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائئه شئه توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب دکان به مساحت 36.70 
.مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد

در خصوص سوابق نیز از بابت احداث یک باب مغازه به مساحت 36.70 مترمربع و عدم 
رعایت عقب نشینی به مساحت 14.21 مترمربع از اعیان (سال وقوع تخلف 1379) داراي راي 
بدوي شماره 9011 مورخه 1384/06/14 و راي تجدید نظر شماره 4700 مورخه 1385/04/05 
بوده که طی آن از بابت احداث مغازه محکوم به جریمه و در خصوص عقب نشینی نیز راي به 

.اخذ تعهد ثبتی داده شد
حالیه طی بازدید بعمل آمده پس از راي فوق، متقاضی بصورت خالف اقدام به احداث بالکن 
.به مساحت 16.74 مترمربع با مصالح بتنی نموده است.(سال وقوع تخلف 1390)

همچنین مغازه فوق در وضع موجود داراي تابلو به ابعاد تقریبی 2*3.75 متر و به مساحت 
.کلی 7.5 مترمربع بوده و بصورت کلوچه فروشی مورد استفاده می باشد

ضمنا نرده راه پله به بالکن فاقد نرده بوده و در حد شمالی نیز داراي یک پله به شارع می 
 .باشد.(به نظر می رسد قدمت پله قبل از راي فوق الذکر است)

مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط 
.متقاضی می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2154 به مساحت تقریبی 21.32 مترمربع داراي عقب نشینی می 
.باشد

.حالیه متقاضی درخواست دریافت پروانه و پایانکار همزمان دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1297699200(یک 
میلیارد و  دویست و  نود و  هفت میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال 
صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 
نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 

تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 257.48  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1397/10/08 2/97/12782 بدوي خمیران 
چهل 
تن-کوچه 
الماسی

2-2-20094-136-1-0-0 860

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 280,660,800(دویست و  هشتاد میلیون و  ششصد و  

شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 167.06  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 116 مورخه 1396/06/23 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 883.4 
مترمربع صادر گردیده و همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 304827 مورخ 
.1397/02/19 در مرحله ستونگذاري طبقه همکف به مساحت کلی 933.02 مترمربع است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 284.70 مترمربع برخالف مدلول پروانه 

:به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 50.21  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 50.21 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 50.21 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 50.21 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 63.71 مترمربع(از این مقدار به مساحت 13.50  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز می باشد.)
اضافه بنا در زیرشیروانی  به مساحت 20.15 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 5.28 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی (به کسر مساحت  -8
مندرج در بند 6)به مساحت 9.65 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -9
مساحت 7.47 مترمربع

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازادبرتراکم به مساحت 167.06  -10
.مترمربع می باشد

کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض درب ورودي پارکینگ نسبت به پروانه   -11
بایستی عوارض دو باب پارکینگی که بدینوسیله تامین نموده را پرداخت نماید.)

تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -12
.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 67.56 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 78 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
از بابت اضافه بنا به مساحت 49.62 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 

860
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:2/96/11656 مورخ 1396/12/26 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.59 مترمربع(سال تخلف 1396) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 50.21 مترمربع(سال تخلف 1397) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 50.21 مترمربع(سال تخلف 1397) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 50.21 مترمربع(سال تخلف 1397) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 63.71 مترمربع(سال تخلف 1397) -5
اضافه بنا در زیرشیروانی  به مساحت 20.15 مترمربع(سال تخلف 1397) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 5.28 مترمربع(سال تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی (به کسر مساحت  -8
مندرج در بند 6)به مساحت 9.65 مترمربع(سال تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -9
مساحت 7.47 مترمربع(سال تخلف 1397)

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازادبرتراکم به مساحت 167.06  -10
مترمربع می باشد.(سال تخلف 1397)

تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -11
//بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 67.56 مترمربع می باشد.(سال تخلف 1397)

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,076,812,800(یک میلیارد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  
دوازده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 160.24  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/11/02 2/97/12787 بدوي خیابان  
مطهري-گذ
ر 

فرخ-کوچه 
صومعه 
بیجار-کوچ
ه  تیر

2-3-10232-79-1-0-0 861

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 151.25 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 254100000
(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 151.25  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 61 مورخه 1395/09/15 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1104.63 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 135.94مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 45.3 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 28.98  -6
مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شرق می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1396.
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 24.3 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.17 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما اجرا گردیده است)

الزم به ذکر است در زمان صدور پروانه داراي درب 3 و 4 متري، بدون پارك حاشیه اي  -13
بوده در صورتی که در وضع موجود عالوه بر یک درب 3 و 4 متري داراي یک درب 2.5 متري 

.نیز می باشد
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 151.25  -14
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.73 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15

.موجود 65.20 درصد می باشد
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955702845 مورخ 1396/08/17 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد و اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ 
فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید که حسب نظریه 
کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 160434 مورخ 97/08/21 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري ، میزان تخلف در طبقه سوم بصورت اضافه بنا و تراس روباز به 

مساحت 36.74 متر مربع و کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 
8/87 متر مربع و مجموعا به مساحت 177/34 متر مربع اعالم نمودند که با ابالغ ، 
اعتراض موثري از سوي طرفین بعمل نیامده است و با اوضاع و احوال محقق و مسلم 
قضیه نیز انطباق داشته است لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها راي 
به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1392) در خصوص 
کلیه تخلفات حسب نظریه هیات کارشناسان به مساحت 177/34 متر مربع به مبلغ 
893793600(هشتصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد)  
ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي 

صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 183.93  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 2/97/12788 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
الکانی--وا
حدي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برروي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 327 مورخه 1391/12/28 بصورت 2 طبقه 
.روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 227.21 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتماام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 175.06 مترمربع به 

:شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.91 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 43.91 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 43.91 مترمربع-3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 43.33 مترمربع که از این مقدار به  -4
.مساحت 16.72 مترمربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

.عدم اجراي راه پله آخر به مساحت 13.94 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -6

.در طبقات مجموعا به مساحت تقریبی 8.87 مترمربع
.کاهش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 1 واحد مسکونی -7

.ارتفاع پارکینگ رعایت می گردد -8
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -9

  .مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد-10
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -11

 .الزم به ذکر است بروي کل عرصه ملک فوق اعیان احداث بنا گردیده است
**********

.گزارش فوق الذکر در تاریخ 1397/12/26 بروز رسانی گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنابصورت انباري و سرویس بهداشتی در همکف  با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 14,945,000(چهارده میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی 
مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 

گیرد..

جریمه 21.35  1
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 2/97/12791 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه 

کاسپین-کو
چه عابد 
عشقی-بن 
بست 
گلستان

2-1-10037-45-1-1-0 86
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه همکف به انضمام پارکینگ، که داراي پروانه، پایانکار و همچنین بالمانع مندرج در 

:سیستم بوده و حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
احداث اعیان در منتهی الیه جنوب غربی حیاط مشاعی بصورت یک سرویس (به مساحت  -1
2.14 مترمربع) و دو باب انباري (انباري کوچکتر به مساحت 4.49 مترمربع و انباري بزرگتر به 

.مساحت 14.72 مترمربع) با مصالح آجري.(سال وقوع تخلف 1397)
.مساحت هاي اعالم شده بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
 .همچنین بدون اخذ مجوز در حال انجام تعمیرات جزئی بصورت نازك کاري می باشد

به استناد خط پروژه شماره 658 به مساحت تقریبی 12.75 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي 
عقب نشینی می باشد.(در این خصوص اعالم می گردد تخلف جدید صورت گرفته، داخل 

.قسمت داراي عقب نشینی نمی باشد)
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار کارشناسی ملک خود می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي ایمان بلوري آبکناري محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 9/02 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 34952500(سی و  
چهار میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 9.02  1.25
 

3100000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/10/18 2/97/12806 بدوي پیرسرا-کو
چه طلوع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 26 مورخه 1396/02/18 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 182/38 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 9/02 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 2/98 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/98 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/98 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 0/08 مترمربع -4
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -5

عدم رعایت عرض حیاط خلوت و تقلیل عرض  آن به 1/00 متر در طول 2/90 متر از حد  -6
.جنوبی. الزم به توضیح است در حد مزبور هیچ گونه بازشویی احداث نگردیده است

الزم به توضیح است تخلف صورت گرفته (9/02 مترمربع) کمتر از 5% زیربناي کل  -7
.ساختمان (9/12 مترمربع) می باشد

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد
.ضمنا راه دسترسی به حیاط خلوت مطابق پروانه صادره از زیر راه پله تامین گردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 88 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 92/60 درصد می باشد.(به میزان 4/60 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

86
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درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

5.8  0
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي 1397/11/06 2/97/12807 بدوي میدان 
فرهنگ-بن 
بست آذر 

بانی 2
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی طبقات و تبدیل 
راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 139,053,600(یکصد و  سی و  

نه میلیون و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.77  0.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/7 مورخ 1397/04/17 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 816.30 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:50.69 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10.13 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.14مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.14 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10.14 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.14 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 33.03 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 32.08 مترمربع

عرض حیاط خلوت از 2 متر به حدود  2.04 تا 2.20 متر افزایش یافته فلذا داراي بناي  -8
مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی  در همکف و طبقات به مساحت مجموعاً 5.80 

.مترمربع می باشد
کسري فضاي باز ندارد و مطابق نقشه هاي معماري ارایه شده داراي 2.20 مترمربع کسري  -9

.فضاي سبز می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 66.73 درصد می باشد
داراي پرونده شکایت همسایه مجاور غربی به شماره 321225  در خصوص عدم رعایت اصول 
گودبرداري که موجوب ترکیدگی دیوار هاي بابر و سقف گردیده است  و تخلف صورت گرفته 
در سطح که موجود کاهش در نور گردیده و عدم  رعایت درز انقطاع و ریزش بتون از بابت 
اجراي عملیات ساختمانی  که طی بازدید بعمل آمده درزانقطاع رعایت شده و در خصوص 
ترکیدگی دیوار هاي بابر و سقف نیاز به نظریه کارشناسان دادگستري و مراجعه ذیصالح 

.میباشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ شماره (6) مورد تایید نمی باشد.)
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.سال تخلف 1397
****************************************
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توضیحا اظهار نظر در اینخصوص که ترکیدکی دیوار ایا از اجراي ساختمان  در حال احداث 
//.حادث شده است یا خیر. با توجه به مرحله ساختمانی ملک فوق مقدور نمی باشد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و بناي احداثی در مراحل اتمام ساخت می 
باشد تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي تبدیل 
راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 198979200(یکصد و  نود و  
هشت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.48  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 2/97/12810 تجدید 
نظر

کوي -
حاتم- خ 
آزادگان--ك
وچه شهید 
مقدم- 
کوچه ششم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/174 مورخ 1396/12/19 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.1150 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت کلی 
:29.90 مترمربع (نسبت به پروانه)به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 0.02 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.02 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.02 مترمربع -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.02 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 29.80 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 39.48 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56.79 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 56.78 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -
.کسري پارکینگ ندارد.رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1397می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 
ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 100,968,000(یکصد میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 24.04  1.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/25 2/97/12823 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی 
-خیابان  
نادر 

صفایی- بن 
بست 18
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راي بدوي در خصوص 14.91مترمربع تراکم اعطایی عینا تأیید می گردد. جریمه 14.91  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 64مورخ 1396/03/20 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 468/06 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 25/08 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 7/96 متر مربع که از این مقدار به مساحت 6/19 متر  -1

 .مربع بصورت سایه کنسول بوده و خالف ساختمانی محسوب نمیگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 7/96 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 7/96 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم به مساحت 1/2مترمربع-4
 کاهش بنا زیرشیروانی به مساحت 18/96 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 5/15 متر مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 14/91 بعنوان تخلف ساختمانی 

. .(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********************************
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احتراما به استحضار میرساند در راستاي  شکایت همسایه ضلع جنوبی  در خصوص عدم 
رعایت درز انقطاع  که به شماره 78912 مورخ 1397/04/30 ثبت در اتوماسیون این منطقه 
گردیده است به اطالع میرساند که با توجه به گزارش کارشناس ماده 27 که به شماتره 
97/238 مورخ 1397/08/14  بپیوست پرونده بوده رعایت درز انقطاع در ضلع جنوب که 

مورد شکایت همسایه میباشد میگردد
ولی درز انقطاع در ضلع شمال رعایت نمیگردد ولی هنوز ملکی در همسایه ضلع شمالی 
ساخته نشده است . (مالک پالك ضلع شمالی آقاي جعفر رنجکش بوده که زمین فوق الذکر 

نیز مالیکتیش در اختیار ایشان میباشد)

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 

ضریب1) جریمه بمبلغ 111,619,200(یکصد و  یازده میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  
دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 33.22  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/01 2/97/12825 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کوچ
ه اشرف
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 22 مورخه 1397/05/02 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 502/45 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32/82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع تخلف 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 10/94 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10/94 مترمربع -3

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8/11 مترمربع با توجه به عدم اجراي انباري  -4
زیرشیروانی

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5
مساحت 0/4 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد -7

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -8
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -9

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/70 درصد می باشد.(به میزان 4/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 

لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 137523750
(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  پانصد و  بیست و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25.35  1.75
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 2/97/12839 بدوي میدان 
فرهنگ-خی
ابان 

آزادگان-کو
ي 

حاتم-کوچه 
پنجم-بن 
بست 
حجازي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 34 مورخه 1394/05/29 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 538.98 
مترمربع و متعاقب آن پروانه اصالحی شماره 285250 مورخه 1396/12/28 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 659.24

. مترمربع صادر گردیده است
ضمنا الزم به توضیح است قبل از صدور پروانه احداثی از بابت اضافه بنا به مساحت 16.47 
مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به 
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم بابت احداث 
انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 5.1 مترمربع داراي راي شماره بدوي شماره 2/96/10740
 مورخه 1396/05/10 کمیسیون ماده صد بوده و پس آن با توجه به تغییر وضع موجود، داراي 
کاهش بنا مازاد بر تراکم بابت احداث انباري زیر فضاي راه پله به مساحت 2.44 مترمربع (به 

.نسبت راي صادره) می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 

:توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 25.35 مترمربع می باشد
.در طبقات همکف الی دوم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -1

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3.54 مترمربع -3

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -4
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -5

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -6
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -7

.است نما اجرا گردیده است)
به مساحت 32.59 مترمربع داراي کسري فضاي سبز بوده و رعایت کسري حد نصاب  -8

 .فضاي باز می گردد
.سطح اشغال زمان صدور پروانه و وضع موجود یکسان می باشد -9

حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري آب و فاضالب بطول 5.5 متر آسفالت و عرض 
.0.4 متر دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت سازمان تامین اجتماعی مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمان ساز به مساحت 82.72 مترمربع، 

احداث انباري و آّبدارخانه به مساحت 23.31 مترمربع و احداث سرویس بهداشتی در 
حیاط به مساحت 2.47 مترمربع بدون مجوز شهرداري ، با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 7,954,800(هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 108.5  1
 

100000  , 1369
 , 1370

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 2/97/12842 بدوي بادي -
ا..-اول 
ساغریسازا
ن-ساختما
ن بیمه
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0

در خصوص تبدیل کل ساختمان مسکونی به اداري به مساحت 1226.32 مترمربع با 
توجه به انتخاب کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات و وصول نظریه کارشناسی 
به شماره 192412 مورخ 97.10.08 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 

تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 122،632،000 ریال به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 24526400
(بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 1226.32  0
 

100000  , 1370 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان خانه به شماره 1808/1 
.قطعه دوم تفکیکی و به مساحت 492 مترمربع  برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان مسکونی به مساحت 1117.82 مترمربع داراي پروانه و پایان کار مندرج در 
جدول سوابق بوده (توضیحاً با توجه به قدیمی بودن فتوکپی پروانه و پایان کار تک برگی 
موجود در پرونده بایگانی ،شماره پایان کار صادره نامشخص می باشد.)و حالیه و با توجه به 
ارایه کروکی نقشه برداري فاقد مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی داراي مابه التفاوت به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بناي همزمانساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت مجموعا 82.72  -1

مترمربع(سال تخلف 1369)
احداث انباري و آبدارخانه در حیاط بعد از اخذ پایان کار به مساحت 23.31 مترمربع(سال  -2

تخلف 1370)
احداث سرویس بهداشتی در حیاط بعد از اخذ پایان کار به مساحت 2.47 مترمربع(سال  -3

تخلف 1370)
تبدیل کل ساختمان از مسکونی به اداري(شعبه 3 تامین اجتماعی رشت) بعد از اخذ  -4

پایان کار به مساحت مجموعا 1226.32 مترمربع(سال تخلف 1370)
.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمی شود -5

.حالیه و طی درخواست پیوست تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارد
با استناد به خط پروژه شماره 313 پیوست داراي عقب نشینی به مساحت 35.36 مترمربع از 

//.سند مالکیت بوده و وضع موجود فاقد عقب نشینی می باشد

87
0

ضمنا با توجه به تخریب ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 25  0
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/15 2/97/12844 بدوي -
الکانی--فر
وهر

2-2-10032-22-1-0-0 87
1
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 طی بازدید بعمل آمده 
از پالك فوق و برابر گزارشات موجود در سوابق،  برابر  مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي 
دو جلد سند مالکیت  دفترچه اي بشماره ثبتی 1248/287 هر کدام بصورت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه بمساحت 129/70 متر مربع  قطعه دوم تفکیکی برابر سوابق  موجود 
در شهرداري بروي پالك فوق  پروانه ساختمانی بشماره 104مورخ 78/3/30 بصورت 2طبقه 
روي پیلوت  در یک واحد مسکونی شامل همکف پیلوت بسطح 74 متر مربع طبقه اول 
بسطح 74 متر مربع  طبقه دوم بسطح 78/50 متر مربع ( از این مقدار 4/5 بصورت کنسول 

)کالبمساحت   226/5 متر مربع صادر گردید وهمچنین داراي پایانکار بشماره 
28125-78/11/13 صادر  میباشد . حالیه مالک بدون مجوز کل ملک را بصورت تجاري  با 
فعالیت شغلی باشگاه ورزشی با نام تجاري مه پیکر داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 
ارتفاع1/3 متر به طول 4 متر ) با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس 
نقشه بردار آقاي مهندس سعید بدوي داراي پروانه اشتغال بشماره 00014-600-11 عضو 
:سازمان نظام مهندسی  داراي اضافه بنا بسطح 100/41 متر مربع به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 51/68 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 28 متر مربع -2

 در طبقه دوم بسطح 20/73 متر مربع -3
با توجه به وضعیت موجود  و عدم درب  ورودي  ماشین رو  داراي یکباب کسري  -4

 پارگینک مسکونی
.سال محاسبه تخلف  1384 میباشد

الزم بذکر است : از بابت تبدیل کل ملک  به  تجاري  با فعالیت شغلی باشگاه ورزشی با نام 
تجاري مه پیکر داراي مجوز بهره برداري موقت بشماره 318766-97/6/7 از شهرداري 

.میباشد
برابر خط پروژه شماره 124 بر اساس کوچه 8 متري اصالحی بسطح 4/11 متر مربع داراي 

".عقب نشینی میباشد
از  بابت خالف فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 2/97/12844 مورخ 97/10/15 می 

.باشد
الزم به ذکر است که گزارش فوق بر اساس گزارشات موجود در سوابق بوده و بصورت تقریبی 
و علی الراس بوده و جهت تعیین هر گونه خالف دیگر بعد از راي کمیسیون مذکور، پس از 
  .ارائه نقشه برداري جدید و پس از بازدید از داخل ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل یکباب مغازه به 
دو باب محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 191004 مورخ 97/10/05 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 100.000.000ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 20000000(بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 34.34  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1397/10/11 2/97/12845 تجدید 
نظر

-
سعدي-زیر 
-کوچه

2-1-10007-34-1-0-0 87
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی آقاي عزیزاله ضمیري 
(بصورت اضافه بناي همزمانساز تجاري به متراژ 2.34 مترمربع و مسکونی به متراژ 

34.05 و مغازه شماره یک به متراژ 17.35 مترمربع) باتوجه به سال وقوع تخلف (1341
)واینکه درسال مقرر بابت ارزش معامالتی ساختمانهامبلغی منظورنگردیده،ازطرفی 
اساساًشهرداري فاقدکمیسیون ماده صدجهت رسیدگی به اینگونه تخلفات بوده 

لذاباتوجه به مراتب مذکورواینکه موضوع به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی وتعیین 
جریمه بابت تخلفات اعالمی را ندارد لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر تخریب ، به 

ردآن اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 76  0
 

70000  , 1341 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت بصورت ششدانگ یکباب خانه (مطابق سند) 
می باشد.سند مالکیت ارائه شده فاقد مساحت و حدود ابعاد بوده و مساحت  اعالم شده به 

.استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد
.ملک فوق بصورت یک باب خانه  به انضمام 3 باب مغازه  میباشد

***********
الف) از بابت بک باب مغازه به مساحت 32 متر مربع و بالکن به مساحت 12 مترمربع داراي 
بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/113298 مورخ 1393/04/05  میباشد.(که در وضع 
موجود مساحت بالکن 9/56 متر مربع بوده و 2/44 متر مربع کاهش نسبت به بالمانع صادره 

(را دارد
در بازدید بعمل امده یک باب مغازه به دو باب مغازه تبدیل شده (مغازه هاي 2 و3)(تبدیل 
یک واحد تجاري به دو واحد تجاري مستقل).شایان ذکر است که عالوه بر تبدیل یک واحد 
تجاري به دو واحد تجاري  با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه برداري داراي 2/34 

.اضافه بنا بصورت هزمانساز در همکف از بابت مغازه هاي 2و 3 میباشد
(سال وقوع تخلف از بابت تبدیل یک باب به دو باب 3 سال (1393

(سال وقوع تخلف از بابت اضافه بنا به مساحت 2/34 متر مربع (1341-55 سال
ب)یک باب مغازه (مغازه شماره 1)به مساحت 22/26 متر مربع به انضمام بالکن آن به 
مساحت 17/35 متر مربع که از بابت آن بالمانعی ارائه داده نشده است.(قدمت به استناد 

(فیش برق ارائه داده شده از طرف متقاضی حدود 55 سال-1341
ج) یک باب خانه مسکونی که از بابت 115 متر مربع داراي بالمانع  از شهرداري به شماره  
2/33/113298 مورخ 1393/04/05 بوده که با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه 
برداري از طرف متقاضی داراي 34/05 متر مربع اضافه بنا بصورت همزمانساز بوده که از این 
(مقدار 10 متر آن بصورت کنسل به شارع عام میباشد. (قدمت مسکونی حدود 55 سال
با توجه به تخلف صورت گرفته در خصوص تبدیل یک باب به دو باب در سال 1393 داراي 

 .یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*********************
الزم به ذکر است مطابق سند مالکیت قسمتی از حد شمالی و شرقی به خندق عمومی منتهی 
بوده که در این راستا متقاضی نامه شماره 1754/21 مورخه 1393/04/02 مبنی بر عدم وجود 

.هیچگونه فاضلکش فعال در پالك فوق را ارائه نموده است
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به استناد خط پروژه شماره 503 به مساحت 1/2 متر مربع از اعیان  در تعریض کوچه 12 
.متري می باشد

مغازه شماره1   داراي بالکن بوه و به شغل لوازم یدکی مشغول به فعایت بوده و داراي تابلوي 
تبلیغاتی به طول تقریبی 10 متر و اتفاع تقریبی 1/2 متر میباشد مغازه مورد نظر به مغازه 

.ضلع شرق خود بصورت یکجا مورد استفاده قرار میگیرد
مغازه شماره 2به شغل مکانیکی مشغول به فعایت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول 

 تقریبی 3/5 متر و اتفاع تقریبی 1/2 متر میباشد
مغازه شماره 3 داراي بالکن بوده و  به شغل مکانیکی مشغول به فعایت بوده و داراي تابلوي 

تبلیغاتی به طول تقریبی 1 متر و اتفاع تقریبی 0/5 متر میباشد
*********************************************************

*****************
حالیه با توجه به نامه سازمان ثبت و اسناد و املک استان گیالن به شماره 109/95/16647 
مورخ 1395/10/20 که بپیوست بوده در خصوص اینکه طبق سندقسمتی از پالك در حد 
شمال و شرق به خندق عمومی بوده ولی برابر وضع موجود به خیابان میباشد که با توجه به 
وضع موجود ونامه اداره آب و فاضالب فوق الذکر و تایید واحد محترم خط پروژه به خیابان 

 .12 متري میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 167423 
مورخ 97/9/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
67/8 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 1525500(یک میلیون و  پانصد و  بیست و  

پنج هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 67.8  0.1
 

225000  , 1377 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/15 2/97/12850 بدوي منظریه- 
ولی 

عصر-کوچه 
دژپسند

2-3-10042-166-1-0-0 87
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 167423 
مورخ 97/9/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
63/53 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 14,294,250(چهارده میلیون و  دویست و  

نود و  چهار هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 63.53  1
 

225000  , 1377 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1397/10/15 2/97/12850 بدوي منظریه- 
ولی 

عصر-کوچه 
دژپسند

2-3-10042-166-1-0-0 87
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده مشاع و مشترك ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 69 متر مربع  برابر سند 
مالکیت ،  که در وضع موجود داراي اعیان فاقد مجوز به مساحت کلی 131.33 متر مربع ( 
همکف به مساحت  67.80 متر مربع و طبقه اول به مساحت  63.53 متر مربع )  بوده که از 
این مقدار به مساحت 67.8 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 63.53 متر مربع خارج تراکم 

. هست و سال وقوع بر اساس تاریخ نصب کنتور برق 1377 است
 . با توجه به سال وقوع تخلف کسري پارکینگ ندارد

مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
. است

. نیاز به تهیه خط پروژه است
------------------------------------------
. به استناد خط پروژه شماره 2154 عقب نشینی ندارد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث بارانداز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,320,000(هفت میلیون و  سیصد و  

بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12  0.5
 

1220000  , 1392 احداث بارانداز در حیاط 1397/10/18 2/97/12853 تجدید 
نظر

چمارسرا-خ
یابان  رحیم 
شعاعی- 
کوچه 
رمضانزاده-
ساختمان رز

2-2-10197-61-1-1-0 87
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با توجه باینکه راي بدوي براي صرفا براي متراژ تخلف 28.19 مترمربع بارانداز صادر 
گردیده و در گزارش جدید شهرداي آیتم هاي تخلف اضافه گردیده است لذا مقرر می 
گردد پرونده بدواً به نظر شعبه بدوي در خصوص سایر تخلفات اعالمی برسد سپس 

جهت تصمیم گیري به شعبه تجدید نظر ارجاع گردد.

سایر 8.25 3360000  , 1392
 , 1396

 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب سوئیت داراي پروانه و پایانکار 
.مندرج در سیستم می باشد.(سند مالکیت توسط متقاضی ارائه نگردیده است)

حالیه مالک واحد طبقه همکف (سوئیت)، با احداث دیوار در حیاط مشاعی حد غربی اقدام به 
جدا سازي قسمتی از حیاط مشاعی و مجزا نمودن ورودي خود نموده و بر روي قسمت مجزا 

:شده بارانداز نیزاحداث نموده است لذا داراي تخلف به شرح زیر می باشد
.احداث دیوار با مصالح بلوکی به عرض 1.85 متر.(سال وقوع تخلف 1392) -1

.احداث بارانداز فلزي به  مساحت تقریبی 12 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1392) -2
جهت شفافیت موضوع قسمتی که در آن تخلف صورت گرفته در نقشه تفکیکی پیوستی 

.مشخص گردیده است
همچنین اعالم می گردد سابقا و بصورت غیابی و تقریبی بارانداز خالف ساز به مساحت 
28.19 مترمربع گزارش گردیده بود که طی آن راي بدوي شماره 2/97/12336 مورخه 
1397/07/17 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر تخریب و متعاقب آن تصمیم شماره 
2/97/12571 مورخه 1397/08/19 صادر گردید که در نتیجه مالک مراجعه و از محل بازدید 
صورت گرفته و گزارش فوق مجددا تنظیم گردید.همچنین به استناد خط پروژه شماره 2065 
به مساحت تقریبی 6 مترمربع از عرصه مشاعی، به مساحت تقریبی 0.4 مترمربع از اعیان هر 
طبقه و در مجموع به مساحت 6.4 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد.(ضمنا به مساحت 

.0.2 مترمربع از بارانداز احداثی در عقب نشینی قرار دارد)
ضمنا متقاضی نامه اي با شماره 175601 مورخه 1397/09/13 ثبت در دبیرخانه شهرداري 
ارائه نموده که طی آن اعالم داشته احداث بارانداز فوق الذکر به جهت جلوگیري از ریزش 
مصالح ساختمان مجاور حد غربی (در حال احداث) است که طی بازدید انجام شده حالیه و 

.در وضع موجود ریزش مصالح رویت نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنادر زیر شیروانی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
23889600(بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.74  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 2/97/12857 بدوي دانشسرا-ك
وچه  

عسگري-ب
ن بست 
یزدانی

2-3-10154-24-1-0-0 87
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قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.و شهرداري طبق ضوابط و مقررات خود 
عمل نماید . 

ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 22 مورخه 1396/02/13 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی و به مساحت کلی 889.32 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 3.3 مترمربع و به شرح زیر 

:می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.52 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.68 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.68 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.68 مترمربع -4

.کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.03 مترمربع -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.71 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -7
.صادره به مساحت 4.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود در کمترین حد به  -8
1.6 متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو (بصورت 

.تراس) موجود می باشد).(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

از بابت بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره 
به مساحت 4.74 مترمربع و عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري داراي راي بدوي شماره 
2/97/12857 مورخه 1397/10/25 کمیسیون ماده صد بوده که در خصوص بناي مازاد بر 
تراکم، محکوم به جریمه و در خصوص عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري نیز در راي 
مذکور اعالم شده قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد و شهرداري طبق ضوابط و 
مقررات خود عمل نماید که در این راستا متقاضی پنجره ها و درب تراس قسمت هایی که 
حداقل عرض رعایت نگردیده مشجر نموده که با توجه به اینکه پنجره ها و درب هاي مذکور 

 .بازشو می باشند عمال اشرافیت بر طرف نگردیده و مورد تایید نمی باشد
**********
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حالیه متقاضی درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت سند تعهد نامه غیرمالی به شماره 
32876 مورخه 1398/02/29 از دفترخانه اسناد رسمی شماره 152 با شماره 36921 مورخه 

.1398/03/08 ورود به شهرداري ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 417211200(چهارصد و  هفده میلیون و  دویست و  یازده هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.78  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12858 بدوي 15 
خرداد--کو
ي بیانی اول

2-3-10064-9-1-0-0 87
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 585,228,000(پانصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  دویست و 

 بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 348.35  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 86 مورخ 1396/03/31 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1629.22

. مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:81.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 14.20 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.13 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.13 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14.13 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.13 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 1.42 مترمربع -6
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 1.06 مترمربع

.کسري پارکینگ ندارد -9
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 348.35 -10

. مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.28 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 66.55 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.   

رعایت عقب 
نشینی

21  0
 

55000  , 1331 1397/10/25 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12861 بدوي خمیران 
زاهدان 
-کوچه 
سمیعی بن 
بست تقی 
زاده-
-35149
41848

2-3-10184-83-1-0-0 87
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه داراي حقوق ارتفاقی 
بصورت حق آبچک مجاور غربی در مورد ثبت (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت 
مذکور فاقد مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود 

.مندرج در سیستم بر اساس کروکی نقشه برداري موجود در بایگانی می باشد
کل حد جنوب در سند مالکیت به پالك منتهی بوده در صورتی که قسمتی از حد جنوبی در 

.وضع موجود به کوچه منتهی می گردد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی و یک باب انباري و 
سرویس جدا ساز در حیاط و بالمانع مندرج در سیستم بوده و پس از آن داراي خالف به 

:شرح زیر می باشد
انجام تعمیرات کلی و جزئی بصورت تعویض سربندي، نماسازي و تعویض درب (نصب درب  -1

.کرکره اي)
.احداث سایبان فلزي به مساحت تقریبی 17.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393) -2

ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بصورت تقریبی و بر اساس 
.سوابق می باشد

به استناد خط پروژه شماره 1509 به مساحت تقریبی 21 مترمربع از عرصه داراي عقب 
.نشینی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به حجم کم تخلفات و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت قرار 
دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي زیرشیروانی و انباري بیشتر از مساحت مجاز پروانه، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 6232800(شش میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 3.71  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 2/97/12862 بدوي -
منظریه-عبا
س 
-رشیدي

2-3-10049-84-1-0-0 87
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي تبدیل راهرو و راه پله 
آسانسور به انباري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 33,432,000(سی و  سه میلیون و 

 چهارصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.95  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 14 مورخ 1396/02/10 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1021.58 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 137.53 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.02 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.62 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20.62 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20.62 مترمربع -4

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 20.62 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 37.92 مترمربع ( به مساحت 17.3 متر مربع از  -6

مساحت مذکور به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد غرب است )
. اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 3.11 متر مربع -7

تبدیل راهرو و راه پله آسانسور به انباري زیر شیروانی به کسر آیتم 7 به مساحت 9.95  -8
متر مربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.60 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع) به کسر آیتمهاي 7 و 8

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -10
در طبقات مجموعاً به مساحت تقریبی 7.75 مترمربع ( به مساحت 1.55 متر مربع در طبقات 

.1 الی 5 )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -11

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -12
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -13
تبصره مذکور  به مساحت کلی  46.67 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.81 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14

. موجود 58.65 درصد است
. تعداد واحد ها از 6 واحد به 5 واحد کاهش یافته است

سال وقوع 1396
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

87
8
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از بابت موارد فوق الذکر به استثناء بند هاي 7 و 8 و 9 داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11021 مورخ 1396/07/11 و تجدید نظر به شماره 2/96/11597 مورخه 

.1396/12/16است
حالیه داراي مابه التفاوت  اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به شرح زیر است .سال وقوع 1397

. اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 3.11 متر مربع -1
تبدیل راهرو و راه پله آسانسور به انباري زیر شیروانی به کسر آیتم 1 به مساحت 9.95  -2

متر مربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.60 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -3

انباري (5 مترمربع) به کسر آیتمهاي 1 و 2

.  داراي درخواست گواهی عدم خالف جاري به شماره 301985 است
. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
190946مورخ 97.10.05کارشناس منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی بالکن 

غیرمسکونی موصوف را به مبلغ 150.900.000. ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 30180000(سی میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 30.18  0
 

130000  , 1372 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/10/15 2/97/12864 بدوي خیابان  
مطهري- 
جنب بانک 
صادرات 
-ساختمان 
 استقامت

2-3-10221-3-1-6-0 87
9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب دکان (طبق سند 
.مالیکت ارائه داده شده ا زطرف متقاضی ) میباشد

از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 10739/ش مورخ 1337/04/05 بوده که 
داراي گواهی تفکیک به شماره 36463 مورخ 1336/10/10 بوده که در پرونده فنی ملک 

.موجود میباشد
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی موجود نمیباشد.(قدمت بالکن 

حدود 25 سال- 1372)
مساحت بالکن به استناد نقشه برداري ارائه داده شده ا زطرف متقاضی 30/18 متر مربع بوده 

 .که از این مقدار به مساحت 5/76 متر مربع کسنول به سمت شارع عام میباشد
 .به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد

مغازه مورد نظر با مغازه قطعه 5 یکجا مورد استفاده قرار میگرد ولی در حال حاضر خالی و 
 .فاقد فعالیت شغلی میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

87
9

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
190968مورخ 97.10.05کارشناس منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی بالکن 
غیرمسکونی موصوف را به مبلغ 141.100.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 28220000(بیست و  هشت میلیون و  دویست و  بیست هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 28.22  0
 

130000  , 1372 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/10/15 2/97/12865 بدوي خیابان  
مطهري- 
جنب بانک 
صادرات 
-ساختمان 
 استقامت

2-3-10221-3-1-5-0 88
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب دکان (طبق سند 
.مالیکت ارائه داده شده ا زطرف متقاضی ) میباشد

از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 10739/ش مورخ 1337/04/05 بوده که 
داراي گواهی تفکیک به شماره 36463 مورخ 1336/10/10 بوده که در پرونده فنی ملک 

.موجود میباشد
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی موجود نمیباشد.(قدمت بالکن 

حدود 25 سال- 1372)
مساحت بالکن به استناد نقشه برداري ارائه داده شده ا زطرف متقاضی 28/22 متر مربع بوده 

 .که از این مقدار به مساحت 5/76 متر مربع کسنول به سمت شارع عام میباشد
 .به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد

مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی میباشد و با مغازه قطعه 6 یکجا  مورد 
 استفاده قرار میگرد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

88
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 338520000(سیصد و  سی و  هشت میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 40.3  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12868 بدوي رودبارتان-ك
وچه شهید 
محمد پور

2-3-10212-8-1-0-0 88
1

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/4 مورخ 
1397/04/06 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی به مساحت کلی 392/82

.  متر مربع در 3 واحد مسکونی صادر شده است
حالیه طی بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی در حد اجراي پی( میلگرد گذاري پی) بوده و 
با توجه به نقشه معماري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا در همکف به 

 .مساحت 40/3متر مربع میباشد
با توجه به مرحله ساختمانی طبقه اول به مساحت 85/68 متر مربع- طبقه دوم به مساحت 
85/68 متر مربع-طبقه سوم به مساحت 85/68 متر مربع- زیرشیروانی به مساحت 40/7 

.متر مربع اجرا نشده است
.مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی اجرا نشده است

.تبصره ماده 7 ندارد
اظهار نظر در مورد کسري پارکینگ متعاقبا  با توجه به  ادامه عملیات ساختمانی و ارائه نقشه 

و جانمایی پارکینگها اعالم میگردد
******************************

. رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

88
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/06 2/97/12869 بدوي مطهري -
خمیران 
زاهدان -آل 
بویه- کوچه 
نوشاد دل

2-3-10193-179-1-0-0 88
2

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک در خصوص احداث 
سایبان فلزي به استناد تبصره 2 و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 4128000(چهار میلیون و  یکصد 
و  بیست و  هشت هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 2.15  2
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 30 مورخه 1396/02/20 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 337.6 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.61 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.69 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 2.15  -1

.مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.64 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.64 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.64 مترمربع -4
.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.92 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
..در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 45.95 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 69.46 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله 
و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.19 مترمربع و 
بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 45.95 مترمربع داراي آراي بدوي شماره 2/96/11175 
مورخه 1396/09/05 و شماره 2/97/11986 مورخه 1397/04/30 کمیسیون محترم ماده صد 

:بوده و لذا داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.15 مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز  -1

.فلزي.(سال وقوع تخلف 1397)
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.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع -2
کاهش بنا مازاد بر تراکم بصورت تبدیل فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي  -3

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.27 مترمربع.(به نسبت راي سال 97)
.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
*********

در خصوص نامه شماره ش ر -244309 -1397 مورخه 1397/12/14 دبیر محترم کمیسیون 
محترم ماده صد و همچنین تصمیم شماره 2/97/13095 مورخه 1397/12/11 کمیسیون 
محترم ماده صد اعالم می گردد در صورتی که در خصوص سایبان خالف ساز موجود در 

.همکف راي به جریمه صادر شود دیگر مشمول کسري پارکینگ نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 8,370,150(هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد هزار و  یکصد و  

پنجاه) ریال صادر می گردد

جریمه 20.82  2
 

202500  , 1312
 , 1384

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/12878 بدوي پیرسرا-مس
جدمال علی 
محمدبخس 
-نبش بن 
بست 
 احتشامی

2-2-10018-227-1-0-0 88
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10 297000  , 1380 تجاوز به معابر عمومی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ دو بابدکان متصل بهم به شماره 877 و 
878 برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و طول حدود اربعه) به مساحت 20.61  متر مربع 

.بانضمام بالکن سرتاسري به همین مساحت می باشد
مغازه حد شرقی داراي فعالیت شغلی خرازي تریکو و فاقد تابلو و مغازه حد غربی داراي 

.فعالیت شغلی تعمیرکاه موتورو تابلو به ابعاد استاندارد می باشد
از بابت مغازه به مساحت 20.40 مترمربع داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.21 مترمربع(همزمانساز -قبل از بالمانع فوق الذکر) -1

احداث بالکن سرتاسري با مصالح چوبی به مساحت 20.61 مترمربع(سال 1384) -2
احداث سایبان خالفساز در شارع با مصالح فلزي به مساحت تقریبی 10مترمربع (به  -3

قدمت قبل از بالمانع فوق الذکر)
حالیه اداره ثبت طی نامه شماره 109/97/9577 مورخ 1397/09/03 اعالم نموده : حد شرقی 
مطابق سند مالکیت به پالك و در وضع موجود به شارع می باشد چنانچه برابر خط پروژه  و 
".طرح تفصیلی کوچه مذکور بلحاظ عام و خاص بودن مورد تایید می باشد اعالم فرمایید
که در پاسخ و با استناد به پاسخ واحد محترم خط پروژه درج در سیستم :احتراما پالك ثبتی 
مذکوربه استناد نامه  میراث به شماره 973/131/11200-97/9/25 ثبت شهرداري 

18655-97/9/27 فاقد کسر عقب نشینی است؛و همچنین به استناد معاونت معماري و 
شهرسازي به شماره 100435-96/5/23و 82942-96/5/1  در محدوده بافت تاریخی پیرسرا 
واقع شده ،هرگونه تعریض و یا هرگونه مداخله اي که ساختار تاریخی و سازمان کالبدي آن را 
دچار خدشه کند ، ممنوع است،و صدور هرگونه مجوز تعمیرات کلی و نوسازي منوط به 
//.موافقت با طرح میراث می باشد. فلذا کوچه عمومی حد شرقی مورد گواهی می باشد

88
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 26,021,250(بیست و  شش میلیون و  بیست و  یک هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

520425  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/25 2/97/12879 بدوي -
ضیابري-بش
-یري

2-2-10165-28-1-0-0 88
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  همزمانسازدر همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 72,772,776(هفتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو 
هزار و  هفتصد و  هفتاد و  شش) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.47  2
 

520425  , 1386
 , 1387

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/12879 بدوي -
ضیابري-بش
-یري

2-2-10165-28-1-0-0 88
4

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 4,246,668(چهار میلیون و  دویست و  چهل و  شش هزار و  

ششصد و  شصت و  هشت) ریال صادر می گردد

جریمه 2.72  3
 

520425  , 1386 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 138 مورخه 1383/03/25 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري و به مساحت کلی 494.05 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 242.78 

:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.47 مترمربع ( از این مقدار به مساحت 2.53  -1

مترمربع به صورت سرویس جداساز در محوطه است)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.93 مترمربع به صورت مسکونی و توسعه بنا در  -2
.    بالکن تجاري  به مساحت 19.42 مترمربع به صورت خارج از حد یک سوم

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.13 مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.59  -3
. مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري  حد شمال است

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.13 مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.59  -4
. مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري  حد شمال است

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 153.38 مترمربع که از این مقدار به  -5
. مساحت 10.59 مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري  حد شمال است

اضافه بنا از بابت احداث راه پله و آسانسور آخر به مساحت 16.32 مترمربع. سال وقوع  -6
1387

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.02 -7
.مترمربع

. ارتفاع پیلوت مسکونی رعایت نمیگردد که در زمان پایانکار الزامی است -8
داراي 1 واحد کسري پارکینگ است. که از بابت یک باب کسري داراي سوابق در فرم  -9
کنترل نقشه بوده که برابر گواهی واحد محترم درآمد پرداخت گردیده است لذا  کسري 

 . پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -10

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 6.10 مترمربع در طبقه اول و در طبقات دوم و سوم به مساحت 2
 متر مربع و اضافه بنا به صورت کنسول به مساحت 31 متر مربع و یک طبقه مازاد به مساحت 
138.79 متر مربع و توسعه بناي تجاري بالکن به مساحت 16.70 متر مربع  داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 3022 مورخه 1386/03/03 و تجدیدنظر به شماره 5258 
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.مورخه 1386/04/11 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 14.47 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی ( از این  -1
مقدار به مساحت 2.53 مترمربع به صورت سرویس جداساز در محوطه است) سال وقوع 

1386
اضافه بنا در طبقه اول مسکونی به مساحت 0.83 مترمربع  و به مساحت 2.72 متر مربع  -2

توسعه بنا در بالکن تجاري نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.80 متر مربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت  -3

یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.80 متر مربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت  -4

یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 4.25 متر مربع نسبت به راي به دلیل خطا در  -5

مساحت یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 16.32 مترمربع  سال وقوع 1387 -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.02  -7
مترمربع سال وقوع 1386

. کسري پارکینگ ندارد 

. داراي گواهی عدم خالف به شماره 7679 مورخه 1386/06/22 است
داراي بند 40 صورت جلسه  کمیسیون ماده 5  مورخه 1382/12/13 مبنی بر ( نامه شماره 
ب/33/12834 مورخ 1382/09/08 شهرداري رشت موضوع تقاضاي آقاي علی عموزاده 
مالک پلک ثبتی شماره 1546/140 واقع در خیابان سردار جنگل نقره دشت گذر 35 متري 
آتی االحداث به مساحت عرصه 184.14 متر مربع برابر طرح تفصیلی کاربري ملک مسکونی 
- تجاري است در زمینه احداث بنا بصورت سه طبقه بر روي دو باب مغازه به مساحت 45.5 
متر مربع و افزایش تراکم 182.3 متر مربع مطرح با توجه به همجواري خیابان 35 متري و 
تجاري بودن ملک در صورت رعایت سطح اشغال 50 درصد و با تراکم درخواستی در حد 
چهار طبقه بر روي پیلوت و سه طبقه بر روي مغازه با حذف کنسول به سمت خیابان موافقت 

. گردید
. توضیح : راي مذکور در صدور پروانه لحاظ نگردیده است

از بابت شکواییه همسایه مبنی بر نماسازي حد غرب به عرض 0.05 و به طول 15.5 متر در 
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طبقات به صورت نماکاري با چوب و حلب به ملک همسایه تجاوز گردیده که از بابت آن 
داراي راي بدوي شماره 2071 مورخه 87/02/12و تجدید نظر به شماره 16129 مورخ 
88/08/17 مبنی بر تخریب است که شاکی درخواست اجراي راي نموده ، درحالیکه که 
شاکی با نصب داربست در حیاط خود جهت پرچیدن حلب و اقدام مجدد به نماسازي امتناع 

. می نماید
مغازه شماره 1 به صورت بیمه آسیا با تابلو به ارتفاع 1.5 متر و عرض 3.40 متر است و مغازه 
. شماره 2 به صورت آشپزخانه با تابلو به ارتفاع 1.70 متر و عرض 3.63 متر است

. به استناد پروانه صادره عقب نشینی ندارد
. درخواست انتقال اجرایی از دفترخانه را دارند

----------------------
از بابت یک باب کسري پارکینگ و 45.47 متر مربع بناي مازاد بر تراکم و 2.72 متر مربع 
تبدیل غیر مجاز داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12879 مورخه 

. 1397/12/25 است
حالیه با توجه به مراجعه مالک و ارائه نقشه برداري وضع موجود جدید و جانمایی پارکینگ 

. متزاحم شماره هاي 1 و 2 ، گزارش ارسالی به کمیسیون اصالح گردید

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي قربانعلی حسین پور 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث سرویس بهداشتی براي سوئیت همکف با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1397250(یک میلیون و  سیصد و  نود و  هفت 

هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.    

جریمه 2.3  2
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12881 بدوي نقره -
دشت--نصی
ري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 70 مورخ 
1378/02/30 و پایانکار به شماره 31750 مورخ 1379/01/20 بصورت یک طبقه برروي همکف 
 به صورت یک واحد  سوئیت در همکف و یک واحد در طبقه اول (کال در 2 واحد مسکونی) 

. به مساحت کلی 190/8متر مربع صادر گردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري  از اعیان ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به 

:مساحت 2/3 متر مربع به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2/3 متر مربع (اضافه بنا  به مساحت 2/3 متر مبع بصورت  -1
اضافه نمودن سرویس بهداشتی به سوئیت طبقه همکف و نفوذ به داخل حیاط در سمت 

جنوب میباشد)
 کاهش بنا در طبقه  اول  به مساحت 0/43 متر مربع -2

*********************************************************
****************************************

با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پروانه و پایانکار همزمان را 
 .دارد

.به استناد خط پروژه شماره 591 فاقد عقب نشینی میباشد
شایان ذکر است که طبق نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی مساحت وضع موجود 
139/8 متر مربع بوده که به استناد سند تک برگ ارائه داده شده از طرف متقاضی 139/4 
متر مربع بوده و به مساحت 0/4 متر مربع بیشتر از سند مالکیت بوده و در صورت صالحدید 

نیاز به  اصالح سند را دارد
*********************************************************

*********
از بابت تخلف فوق الذکر به مساحت 2/3 متر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 

 .2/97/12881 مورخ 1397/11/06  مبنی بر جریمه میباشد
بعد از راي صادره خالفی متراژي مشاهده نشد فقط قسمتی از حیاط مشاعی توسط سوئیت 
.موجود در همکف محصور  شده است که در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي را دارد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میکردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و گزارش جدید 

شهرداري ،ضمن اصالح متراژ تخلف از 258 مترمربع مندرج در راي بدوي به  236.07 
مترمربع ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با تایید  ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف والی طبقه چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
2,101,023,000(دو میلیارد و  یکصد و  یک میلیون و  بیست و  سه هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 236.07  2.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 2/97/12882 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-کوچ
ه نسترن

2-2-20094-10-1-0-0 88
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و اما درخصوص آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که به موجب آن حکم به 
تخریب بنا(طبقه پنجم) با عنوان طبقه مازاد صادر گردیده نظر باینکه طبقه مذکور به 
متراژ 109 مترمربع داراي پروانه و مجوز از شهرداري می باشد لذا صدور حکم تخریب 
بنا منطبق با موازین قانونی نبوده و این بخش از راي مذکور نقض و بالاثر اعالم می 
گردد؛و اما نسبت به مازاد پروانه صادره در طبقه پنجم به متراژ 48.81 مترمربع به 
لحاظ آنکه ضرورتی به قلع آن به نظر نمی رسد و تخریب آن ضرر و زیان جبران 

ناپذیري به مالک وارد می سازد لذا باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها با 
اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی با جریمه به مبلغ 434,409,000(چهارصد و  

سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 48.81  2.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، با اعالم اینکه باستناد 
گزارش جدید شهرداري مورخ 97/09/26، مقدار تخلف مربوط به تراکم اعطایی از 
263.75 مترمربع به 226.15 مترمربع کاهش یافته ضمن اصالح متراژ، به استناد 

تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم 
اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 402,547,000(چهارصد و  دو میلیون و  

پانصد و  چهل و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 226.15  0.5
 

3560000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

واما درخصوص تبدیل بناي مسکونی به تجاري در همکف و طبقه اول با توجه باینکه 
این بخش از تخلف در راي بدوي مورد حکم واقع نشده لذا به لحاظ آنکه موضوع 
مستلزم طرح در شعبه بدوي ماده صد می باشد پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا 
موضوع در قالب پرونده و گزارش جدید جهت رسیدگی به شعبه بدوي ارجاع گردد.

سایر 141.68  0
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 188 مورخ 1393/12/27 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت در 7 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 723.67 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 365.38 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه زیر زمین  به مساحت 44.82 مترمربع -1

.اضافه بنا در همکف به مساحت 44.82 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 96.46 مترمربع به صورت  بالکن سرتاسري مغازه -3

.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.82 مترمربع -4
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.82 مترمربع -5

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 44.82 مترمربع -6
.  اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 44.82 مترمربع -7

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.93 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل فضاي مسکونی به واحد تجاري همکف به  -9

.مساحت 40.59 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مفید در -10
طبقات ( در طبقه اول به مساحت 4.63 به بالکن تجاري و در طبقات دوم الی پنجم به 
.مساحت 3.99 متر مربع  فضاي مسکونی )  مجموعاً به مساحت  20.59 مترمربع

. تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 4 واحد کاهش یافته است -11
فعال رعایت پارکینگ میگردد. (  4 واحد تجاري و 2 واحد مسکونی نیاز داشته که در  -12

زمان صدور پروانه 1 واحد تجاري اخذ گردیده است )
( فعالً رمپ به زیر زمین اجرا نگردیده است )

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 51.39 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
. موجود 74.82 درصد است

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -14
تبصره مذکور  به مساحت کلی  226.15 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

. گردد که از این مقدار به مساحت 89 متر مربع تجاري است
رعایت یک بیستم مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده که در زمان 

. پایانکار الزامی است
سال وقوع 1396

داراي راي کمیسیون ماده 5(بند3)طبق صورتجلسه مورخ 1390/10/29 به این شرح 
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میباشد:با احداث بنا در حد 4طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 89مترمربع 
(با استفاده غیرکارگاهی و غیر صنعتی)همراه با بالکن مغازه در حد یک سوم و 5طبقه 

مسکونی بر روي پیلوت (مجموعأ در 7 واحد مسکونی)و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال 
در 60درصد طول پالك با احداث زیرزمین به منظور تامین پارکینگ مناسب در تراز 60- و با 
.ارتفاع مفید حداقل 2/10متر با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی  258 مترمربع و 263.75 متر مربع تراکم اعطایی داراي 
راي جریمه و به مساحت  152 متر مربع طبقه مازاد  داراي راي تخریب و اعاده به وضع سابق 
در رأي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11446 مورخ 1396/11/17 و تصمیم 

کمیسیون به شماره 2/97/11653 مورخ 1397/02/11 مبنی بر ( پرونده عینا جهت بررسی در 
خصوص میزان دقیق تخلفات ( گزارش جدید ) به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش 

.کارشناسی تهیه و نتیجه به این کمیسیون منعکس گردد ) است
-------------------------------------------------------------

----
توضیح : طبق بررسی و بازدید میدانی به عمل آمده و مقایسه وضع موجود با پروانه 

ساختمانی صرفاً بالکن در تراز طبقه اول توسعه یافته و سرتاسري شده است .بنا بر این طبقه 
. مازاد موضوعیت ندارد

-------------------------------------------------------------
--

داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12333 مورخه 1397/06/31 مبنی بر { 
نظر به مغایرت متراژ تخلفات ساختمانی در گزارش کارشناسی ( مقدار تخلف در راي بدوي و 
مقدار گزارش شده در مرحله تجدید نظر ) لذا پرونده عینا به شهرداري منطقه اعاده تا پس 
از بررسی مجدد توسط کارشناس مربوطه گزارش اصالح و سپس پرونده جهت اتخاذ تصمیم 

 شایسته اعاده گردد }
طی بررسی مجدد به عمل آمده گزارش اولیه منجر به صدور راي بدوي توسط کارشناس 
محترم فنی به صورت غیابی و خارج از ملک و بدون ارائه نقشه هاي چون ساخت ارائه شده 

 توسط متقاضی بوده است
------------------------------------------------------------
داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12499 مورخه 1397/08/01 مبنی بر ( با 
توجه به مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه محل ، به نظر میرسد مقدار 102.21 متر مربع 
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که در گزارش بصورت بالکن سرتاسري مغازه قید شده ، در واقع یه واحد تجاري مستقل 
میباشد لذا به منظور جلوگیري از تضییع حقوق مالک و شهرداري پرونده اعاده میگردد تا 
. ضمن بررسی مجدد موضوع  ، جهت تصمیم شایسته به این کمیسیون ارسال گردد ) است
طی بازدید مجدد به عمل آمده در مورخه 1397/09/17 مالک اقدام به احداث راه پله داخلی 
از مغازه به بالکن نموده است  ، لذا بالکن مذکور به عنوان واحد تجاري مستقل محسوب 

. نمیگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 

با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 110.5 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  
884,000(هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 110.5  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 2/97/12886 تجدید 
نظر

پل -
عراق-دباغی
ان-عضدي
-مسگر

2-3-10097-14-1-0-0 88
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  780000
(هفتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.5  0.5
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 طی بازدیدي بعمل 
آمده از پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی  عرصه تقریبی بسطح 179 متر مربع اعیان 
شامل همکف بسطح تقریبی 109 متر مربع  و بهار خواب بسطح 21 متر مربع کال بسطح 130 
متر مربع  بوده ( بالمانعی ارائه نگردید ) با توجه به عدم همکاري مالک و عدم ورود به داخل 
ملک تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها بصورت تقریبی  بوده پس از ارائه سند مالکیت و 

: کروکی نقشه برداري  قابل بررسی خواهد بود موارد تخلف به شرح زیر است
با توجه وضعیت موجودمالک ساختمان صدرالذکر مبادرت به تعمیرات کلی شامل تعویض   -1

کامل سربندي اقدام نموده است ( سال 1396)
بناي داخل تراکم تقریبی بسطح 110/50 متر مربع وبناي خارج از تراکم بسطح تقریبی   -2

 19/50 متر مربع
سال محاسبه تخلف 1370 ( سال تخلف پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود)

.با توجه به قدمت اعالم شده مشمول کسري پارکینگ نمیگردد
به استناد نامه شماره ب/9027298/ص مورخ 1390/11/18 معاون معماري و شهرسازي اعالم 
.عقب نشینی احتمالی پس از ارائه سند مالکیت یا تعیین کاربري امکان پذیر خواهد بود

 
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

با توجه به نامه شماره  ش ر -22755-97/2/15 کمیسیون محترم در خصوص متراژ دقیق  و 
تراکم گیري و میزان دقیق عقب نشینی نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري و انعکاس آن بر 
روي خط پروژه بوده  وراث مالک بتعداد4 برگ نقشه معماري فاقد مهر ارائه نموده که  با 
توجه به نسقی بودن مکان در خصوص مساحت دقیق عرصه واعیان و مقدار دقیق عقب 
نشینی   نیاز به کروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی میباشد وراث در 

. اینخصوص امتناع نموده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي همکف والی طبقه سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,643,124,000(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 195.61  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/22 2/97/12887 تجدید 
نظر

-
تختی-پش
ت مبل 
سعید--سه
ند

2-1-10119-46-1-0-0 88
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 128,721,600(یکصد و  

بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 38.31  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت، بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی 
خود در هنگام صدور بالمانع عمل خواهد کرد.

سایر  0
 

3360000  , 1394 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2 مورخ 1393/02/07 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 282.68 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سقت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري نظام ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:233.92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 50.59 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 50.59 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 50.59 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 43.84 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی از بابت احداث انباري زیرشیروانی و راهرو به مساحت 38.31  -6
مترمربع

حیاط خلوت حد شمالی رعایت نشده و به طول تقریبی 6.10 متر از 2 به 0 متر کاهش  -7
.یافته است

.تراکم اعطایی ندارد -8
.تعداد واحدها از 3 به 2 واحد کاهش یافته است -9

.کسري پارکینگ ندارد-10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56.50 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 100درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/10/25 2/97/12888 بدوي خیابان  امام 
خمینی 
-روبروي 
هتل 

پردیس-کو
ي ناصریه

2-3-10103-17-1-0-0 88
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

154,752,000(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی 
نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات 

تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 24.96  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 70199500(هفتاد میلیون و  یکصد و  نود و  نه هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.29  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  

شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي تجاري، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 230,733,000(دویست و  سی میلیون و  هفتصد و  

سی و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.81  3
 

3100000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و یا 
افزایش تعداد مغازه

درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 126مورخه 1394/12/16 بصورت 2 طبقه 
روي مغازه به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت 

.کلی 243.02 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 23.67 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.12 مترمربع -4
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 24.81  -5

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 1.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -7

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 66.70 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 1واحد به 2 واحد.(سال وقوع تخلف 1396)

با توجه به پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ تجاري، داراي 1باب کسري  -9
.پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)

حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر و طول 4.53 متر رعایت نگردیده و عرض موجود  -10
به صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو بصورت 

تراس موجود می باشد)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

همچنین در زمان صدور پروانه طبق بند 11صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/12/5 ا 
احداث بنا در حد 2 طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 20 مترمربع و به ارتفاع 
3/4 متر و در یک واحد مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع شرقی 
پالك و با تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت 

.گردید
راي فوق الذکر داراي اصالحیه به شماره 94/31/37114/ص مورخه 1394/6/15 است که طی 
این اصالحیه رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري از سمت ضلع غربی پالك موصوف اصالح 

.میگردد
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به استناد بند 19 صورت جلسه مورخه 1392/08/05 کمیسیون ماده 5 در صورت تخطی 
مالکان از مصوبات کمسیون ماده 5 و احداث بناي مازاد بر آراي صادره ( بیش از 5% زیر بناي 
کل ساختمان) کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با راي کمسیون به عنوان تخلف 

ساختمانی محسوب و به دبیر خانه کمسیون ماده 100 شهرداري گزارش می گردد لذا حالیه 
داراي بناي مازارد بر تراکم (بازگشت تراکم اعطایی)به مساحت 25.29 مترمربع و مغازه 

.تجاري به مساحت 20 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.43 درصد بوده و سطح اشغال وضع 

.موجود 87.97 درصد می باشد
**********

حالیه متقاضی در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت سند تعهد نامه غیرمالی شماره 
358774 مورخه 1398/02/18 از دفترخانه شماره اسناد رسمی شماره 9 با شماره 22593 

.مورخه 1398/02/18 ورود به شهرداري ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.   

رعایت عقب 
نشینی

47.18  0
 

70000  , 1369 1397/10/29 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/12889 بدوي بازار -
بزرگ-شریع
تی-میانی

2-1-10155-110-1-0-0 890
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 319216 و عطف بنامه شماره ش ر- 97/8/14-156176 
کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از مکان فوق بصورت یکباب ساختمان 
مسکونی  دو طبقه  برابر مدارك ارائه شده  داراي سند مالکیت  دفترچه اي  بشماره ثبتی 
1117 بصورت ششدانگ یکباب خانه  ( سند مالکیت فاقد حدود ابعاد و مساحت ) بوده که بر 
روي آن پروانه ساختمانی بشماره 303-69/5/30بصورت دو طبقه شامل همکف پیلوت 
بسطح 110/63 متر مربع و طبقه اول بسطح 118/70 متر مربع کالبسطح 229/33 متر مربع 
در یکواحد مسکونی از سوي شهرداري صادر گردیده و همچنین  داراي پایانکار بشماره 

 . 46100-69/9/20 میباشد
وضعیت موجود مالک بدون مجوز از شهرداري  قسمتی از پیلوت را تبدیل به تجاري با 
فعالیت شغلی انبار کاالي مواد غذایی تبدیل نموده است با توجه به پروانه صادره و وضعیت 

: موجود موارد تخلف به شرح زیر است
 تبدیل پیلوت  قسمتی از پیلوت به انبار کال بسطح تقریبی 80 متر مربع -1

 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري-2
.سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

به استناد خط پروژه شماره 1724  بسطح 47/18 متر مربع در هرطبقه در تعریض کوچه 6 
.متري قرار دارد

الزم بذکر است : در بازدید مجدد مکان فوق با توجه به عبور و مرور ماشینها  جهت بارگیري 
و تخلیه کاال و عرض کم معبر مشکل ترافیکی براي همسایگان به وجود آورده و موجب 

. نارضایتی همسایگان گردیده است

890

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي حسن محمدزاده سالیانی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در طبقه چهارم به مساحت 49.71 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 334051200(سیصد و  سی و  چهار 

میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 49.71  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12890 بدوي تختی-کوچ
ه جورابچی

2-1-10132-13-1-0-0 891
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 342.1 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ574728000(پانصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار )  
ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 342.1  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/11/13 2/97/12890 بدوي تختی-کوچ
ه جورابچی

2-1-10132-13-1-0-0 891

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخ 
1393/08/19 به صورت 5 طبقه روي پیلوت با زیربناي 3168/20 مترمربع صادر گردیده است 

.. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 185/04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 5/94 مترمربع -1
کاهش بنا در همکف به مساحت 25/87 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/73 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/73 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/73 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 56/78 مترمربع (به مساحت 54/05 مترمربع به  -6
علت عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 120/07 مترمربع (به مساحت 117/34مترمربع به  -7
علت عدم رعایت 4 متر عقب سازي)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 10/90مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9

مساحت 22/73 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 17 به 18 واحد مسکونی به  -10

مساحت 30/81 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد. نما اجرا شده است -11

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -12
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط ، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 342/10 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد

بابت اضافه بنا به مساحت 136/11 مترمربع و تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به 
مساحت 12/13 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11164 مورخه 
1396/09/08 می باشد. همچنین بابت مابه التفاوت اضافه بنا به مساحت 1/58 مترمربع و 
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تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 12/45 مترمربع داراي سوابق پرداختی 
طی شماره ارجاع 299179 می باشد.(نیاز به گواهی واحد تخلفات ساختمانی)

در صورت گواهی واحد تخلفات و تایید مقادیر تخلفات مزبور، داراي مابه التفاوت به شرح 
:زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 49/71 مترمربع در طبقه چهارم (سال وقوع 1397) -1
کاهش بنا به نسبت پروانه به مساحت 42/71 مترمربع در زیرزمین، همکف و زیرشیروانی -2

کاهش بنا به نسبت راي به مساحت 2/36 مترمربع در طبقات اول الی چهارم -3
تخطی از تبصره 7 با توجه به اضافه بنا مورد اشاره به مساحت 342/10 مترمربع (سال  -4

وقوع 1397)
راه پله به زیرزمین نیاز به حفاظ داشته،  ارتفاع جان پناه تراس ها برابر 0/8 متر می باشد که 
نیاز به اصالح دارد، سایر آیتم هاي چک لیست پیوست گزارش بازدید در خصوص پایانکار 

.ساختمانی رعایت می گردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارد

*************************
طی بازدید مجدد به عمل آمده نرده راه پله به زیرزمین اجرا شده است و در تراس ها ارتفاع 

.جان پناه با نصب حفاظ فلزي اصالح گردید
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 138.18  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/10/22 2/97/12892 تجدید 
نظر

بلوارامام -
خمینی 
-خیابان 
پاستور-مح
مدنژاد

2-3-10131-45-1-0-0 89
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به تجاري و افزایش واحد تجاري از یک واحد به 
دو واحد تجاري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 
تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 180746 مورخ 97/09/19
 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.495.500.000 

ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 299100000(دویست و  نود و  نه میلیون و  یکصد هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12.45  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/10/22 2/97/12892 تجدید 
نظر

بلوارامام -
خمینی 
-خیابان 
پاستور-مح
مدنژاد

2-3-10131-45-1-0-0 89
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در همکف و طبقه اول، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 658,560,000(ششصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.4  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقه دوم الی چهارم، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 1,911,974,400(یک میلیارد و  نهصد و  یازده میلیون و  نهصد و  هفتاد و  چهار 
هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس 

ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در 
شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 189.68  3
 

3360000  , 1396 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 179,306,400(یکصد و  هفتاد و  نه 

میلیون و  سیصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 106.73  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 54 مورخ 1395/08/18 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 476.33 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 262.39 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.90 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42.10 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -3
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -4
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -5
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است
.اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.21 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 12.45  -7
 .مترمربع

رعایت یک بیستم مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده که در زمان  -8
. پایانکار الزامی است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -9
.در طبقات مجموعاً به مساحت  5.69 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 4 واحد به  -10
مساحت 138.18 متر مربع ( به مساحت 69.09 متر مربع درطبقه 2 و به مساحت 69.09 متر 

. مربع درطبقه 4 )   است
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -11

با توجه به افزایش واحد تجاري از 1 به 2 واحد تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري  -12
دارد. ( با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ ،  و تامین یک واحد پارکینگ از این 

طریق پارکینگ شماره 4 مشمول اخذ عوارض درآمدي است )
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -13
تبصره مذکور  به مساحت کلی  106.73 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.78 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14

89
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



. موجود 78.72 درصد است
سال وقوع 1396

ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند4صورتجلسه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 95/3/19 با تغییرکاربري ازمسکونی به نوارتجاري مخالفت گردیده و 
با احداث 4 طبقه مسکونی برروي یک باب مغازه حداکثر به مساحت 25 مترمربع به ارتفاع 
3.40 متر(فاقدبالکن) و احداث پیلوت به ارتفاع 2.40متر بارعایت 60% مساحت عرصه 
.باقیمانده وتامین پارکینگ براساس آخرین ضوابط پارکینگی مصوب، موافقت گردیده است
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي جعفر یونسی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم هر کدام به 

مساحت 17.18 مترمربع، اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.9 مترمربع، مازاد بر 
تراکم احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 8.39 مترمربع، مازاد بر تراکم تبدیل 
راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 3.49 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 459110400(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  ده 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 68.32  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/29 2/97/12894 بدوي پشت بانک 
مسکن 
شعبه 
مرکزي- 
مقابل 
دبیرستان 
شریعتی 
-کوچه  
مهرگان

2-3-10182-34-1-0-0 89
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/3 مورخ 1397/04/05 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 234/19 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (آجرچینی و سقف )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:56/44 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 17/18 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 17/18 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 17/18 متر مربع-3
اضافه بنا   در زیرشیروانی به مساحت 4/9متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 8/39 -5
 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 3/49 متر  -6
 مربع

 .رعایت فضاي سبز و باز  میگردد-7
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد

با توجه به نقشه هاي پروانه مالک 1 درب 3 متري در نقشه به شهرداري ارائه نموده است ولی 
در اجرا دو درب 3 متري اجرا نموده است که با توجه به اینکه ملک بصورت بر ساز  بوده و تا 
بر 12 متر مجاز به ارائه 2 درب 3 متري بوده  درب و نحوده  چیدمان پارکینگها مورد تایید 

 .میباشد
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12894 مورخ 

1397/10/29 و  راي تجدید نظر به شماره 2/97/12969 مورخ 1397/12/07 بوده که بپیوست 
.میباشد

 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
 .الزم به ذکر است که در زمان پروانه نیز پارك حاشیه اي در نظر گرفته نشده بود

 .کسري پارکینگ ندارد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
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.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات دوم الی پنجم با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 201331200(دویست و  یک میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.96  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12895 بدوي آفخرا-17 
شهریور
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 88 مورخه 1395/12/01 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1789.78 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (نازك کاري) بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 89.19 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.63 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 54.65 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 43.65  -6
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد جنوبی می باشد).(سال وقوع تخلف 1397)

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.54 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -7
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 102.22  -8

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 145  -9

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به -10
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.1 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -11
.مساحت 20.02 مترمربع.(به کسر اضافه بنا زیرشیروانی)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13.93مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -12
.انباري (5 مترمربع).(کل این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.تا کنون رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -13
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 9 واحد -14

.داراي 5 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -15
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -16
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -17

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -18
.است نما اجرا گردیده است)
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سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.61 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -19
.موجود 61.83 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 89.19 مترمربع، بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک 
واحد تجاري به مساحت 103.85 مترمربع، ینا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن 
تجاري به مساحت 103.06 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و 

آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.1 مترمربع، بناي 
مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 20.02 
مترمربع و 4 باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي شماره 2/97/12638 مورخه 
1397/08/22 و راي بدوي شماره 2/97/12895 مورخه 1397/11/06 کمیسیون ماده صد و از 
بابت بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13.93مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 
:داراي سوابق در واحد محترم درآمد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.63 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -2

کاهش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 1.63  -3
.مترمربع.(به نسبت راي صادره)

افزایش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 41.94  -4
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -5
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1 مترمربع.(به نسبت راي صادره)

.داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -6
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 378000000(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/29 2/97/12896 بدوي خیابان 
تختی- 
توانبخش - 
روبروي  
ناحیه 3
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
164,606,400(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  ششصد و  شش هزار و  چهارصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 97.98  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره196507مورخ97.10.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ8.672.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,734,400,000(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  چهار میلیون 
و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 86.72  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/29 2/97/12896 بدوي خیابان 
تختی- 
توانبخش - 
روبروي  
ناحیه 3

2-1-10031-2-1-0-0 89
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 824,728,800(هشتصد و  بیست و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست 

و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 140.26  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 74 مورخ 1396/03/24 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام  زیرزمین و زیرشیروانی  در 7واحد مسکونی به مساحت کلی 

 .981/73 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (سقف طبقه 4)بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 120/5 

:متر مربع  به شرح زیر میباشد
 . طبقه زیر زمین به مساحت140/87 متر مربع اجرا نشده است -1

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 25/7 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 23/7 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 23/7 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 23/7 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 23/7 متر مربع-5
 .زیرشثیروانی به مساحت 76/11 متر مربع (طبق پروانه صادره) اجرا نگردیده است-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 19/76 متر مربع
 تبدیل مسکونی به تجاري 86/72 متر مربع -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 4/03 متر مربع در همکف و به 
مساحت 93/95 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 97/98 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
.با توجه به تخلفات صورت گرفته داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد -10

سال وقوع تخلف 1397
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
. تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 4 واحد کاهش پیدا نموده است

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

89
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه مازاد با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 443,116,800(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  یکصد و  شانزده هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.94  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/11 2/97/12898 بدوي خیابان 
تختی-سر 
خبنده-کوچ
ه کاسپین 2

2-1-10037-20-1-0-0 89
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 136 مورخ 1396/09/01 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 521.62 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 159.82 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.51 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.51 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.51 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.51 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 65.78 متر مربع ( راه پله تراز فوق به  -5
مساحت 20.35 متر مربع مجاز محسوب گردید )

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
در طبقات ( اول الی سوم به مساحت 5.54 متر مربع و در زیر شیروانی به مساحت 3.25 متر 

.مربع )  مجموعاً به مساحت  19.87 مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

یک باب کسري پارکینگ دارد . ( پارکینگ شماره 1 و 2 مربوط به یک واحد ) -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -9

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -10
با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  26.15 متر مربع به مساحت  13.85مترمربع  -11

. کسري فضاي سبز دارد
 . به مساحت 13.85 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -12

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.04 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
. موجود 70.30 درصد است

  داراي کاهش بنا در تراز زیر شیروانی  به مساحت کلی 29.15 متر مربع
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 23.28 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11367 مورخه 1396/10/16 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11435 مورخ 
1396/10/30همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 90.47 مترمربع ( از این مفدار به مساحت 
19.71بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی ) در 
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طبقات داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/997/11740 مورخه 1397/02/30 و 
.تجدیدنظر به شماره 2/96/11809 مورخ 1397/03/12  است

: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است
اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 65.78 متر مربع ( راه پله تراز فوق به -1

مساحت 20.35 متر مربع مجاز محسوب گردید )
داراي مابه التفاوت در  بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به  -2

.فضاي مسکونی در طبقات به مساحت  0.16 مترمربع
یک باب کسري پارکینگ دارد . ( پارکینگ شماره 1 و 2 مربوط به یک واحد است ) -3

با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  26.15 متر مربع به مساحت  13.85مترمربع  -4
. کسري فضاي سبز دارد

 . به مساحت 13.85 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -5

درخواست گواهی عدم خالف دارند

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها از بابت اضافه بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی با ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  52,332,000(پنجاه و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.15  0.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

اضافه بناي مجازي 1397/11/02 2/97/12903 تجدید 
نظر

پارك شهر 
کوي سید 
ابوالقاسم 
بن بست 
الله

2-2-20094-211-1-0-0 89
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در 
مورد تراکم اعطایی به میزان 34.77 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ 58413600(پنجاه و  هشت میلیون و  چهارصد و  سیزده هزار و  

ششصد) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 34.77  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  2,355,628,800(دو میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  

ششصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 350.54  2
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 213 مورخه 1394/12/27 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 917.94 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 350.54 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 38.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 61.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 61.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 61.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 103.08 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 41.13  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی و غربی می باشد).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 23.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 6.9 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد)

داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 31.15 مترمربع  -8
بابت تغییر جانمایی. (از مقدار اعالم شده به مساحت 12.46 مترمربع سال وقوع تخلف آن 
.1396 و مابقی به مساحت 18.69 مترمربع سال وقوع تخلف آن 1397 می باشد)

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 34.77 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1396)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.74 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 80.76 درصد می باشد
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.به استناد پروانه صادره به مساحت 57.02 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ  11,970,000(یازده میلیون و  نهصد و  هفتاد هزار )ریال جریمه در حق 
شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 11.4  3
 

350000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/12913 تجدید 
نظر

بازارچه 
صیقالن-پش
ت مدرسه 
دهخدا

2-1-10155-108-1-7-0 89
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توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

 مغازه داراي بالکن سراسري میباشد
از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 33635 مورخ 1365/11/18  و گواهی  
تفکیک به شماره 26724 مورخ 1365/08/08 میباشد ولی از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی 
ارائه داده نشده است. (بالکن سراسري  بصورت چوبی با قدمت حدود 7 سال- 1390)

.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد
مغازه در حال حاضر به عنوان انبار مواد غذائی مورد استفاده قرار میگرد و فاقد تابلوي 

 .تبلیغاتی میباشد
به استناد خط پروژه شماره 1724 کل ساختمان به مساحت تقریبی 28/5 متر مربع در 
تعریض کوچه هاي 6 و 8 متري قرار دارد ومغازه مورد  نظر به مساحت تقریبی 8/2متر مربع 

از اعیان در تعریض قرار دارد
 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 598550400(پانصد و  نود و  هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 89.07  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12925 بدوي خیابان 
آزادگان - 
کوچه حاتم 
-روبروي 
ساختمان 
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

197,080,800(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 117.31  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخ 1394/12/03 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 558/55 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 112/65 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 22/53 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 22/53 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 22/53 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 22/53 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 22/53 متر مربع-5
  کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/69 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 4/42 متر  -7
 مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
  .25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی  به مساحت 117/31 متر مربع   میباشد

. .بعنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت 28 متر مربع اضافه بنا (14 متر مربع اضافه بنا در همکف و 14 متر مربع در  طبقه  اول 
) داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/12725 مورخ 1397/09/20 بوده که 

 .بپیوست میباشد
 .حالیه با توجه به راي صادره و وضع موجود  داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 8/53 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 8/53 دمتر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 22/53 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 22/53 متر مربع-4
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اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 22/53 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 4/42 متر  -6

 مربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
  .25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی  به مساحت 117/31 متر مربع   میباشد

. .بعنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

*****************
از بابت تخلفات فوق الذکر (اضافه بنا به  مساحت 84.65 متر مربع ، بناي مازاد برتراکم  به 
مساحت 4/42 متر مربع و  تبصره ماده 7  به مساحت 117/31 متر مربع )  داراي راي 
.کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12925 مورخ 1397/11/13 بوده که بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد طی بازدید مجدد  در تاریخ 1398/09/07 مشخص شد که 
 .کلنماي ساختمان اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 159331200(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار 

و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.71  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12927 بدوي بلوار 
منظریه - 
کوچه 
میهن-فرع
ي 

ششم-بن 
بست بنفشه

2-3-10063-108-1-0-0 900
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی براي تغییر جانمایی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 489,081,600(چهارصد و  هشتاد و  نه میلیون و  هشتاد و  
یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور 

مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل 
در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 72.78  2
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي 1397/11/13 2/97/12927 بدوي بلوار 
منظریه - 
کوچه 
میهن-فرع
ي 

ششم-بن 
بست بنفشه

2-3-10063-108-1-0-0 900

درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر  0
 

3360000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/212 مورخه 1396/12/28 بصورت 5
 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1065

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 17.22 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.34 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.14 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9

.انباري (5 مترمربع).(سال وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار چینی قسمت مشرف به شارع، در خصوص رعایت عقب نشینی  -15
.متعاقبا و پس از دیوار چینی این قسمت اظهار نظر می گردد

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -16
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50.72 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -17

.موجود 51.59 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 17.22 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي 
راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.35 
مترمربع، بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.14 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت 
انباري (5 مترمربع)، بناي مازاد بر تراکم (در مجموع همکف و طبقات)به مساحت کلی 

900

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



72.78 مترمربع بابت تغییر جانمایی و همچنین عدم رعایت عرض حیاط خلوت داراي راي 
بدوي شماره 2/97/12927 مورخه 1397/11/13کمیسیون محترم ماده صد بوده و با توجه به 
اصالح دیوار گذاري و ارائه نقشه هاي جدید دو آیتم تغییر جانمایی به مساحت کلی 72.78 
.مترمربع و عدم رعایت عرض حیاط خلوت از گزارش منتهی به راي حذف گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي محسن متقی نیا و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف به مساحت 17.41 مترمربع و 
در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 31.7 مترمربع، افزایش بنا در طبقه چهارم 
به مساحت 54.78 مترمربع ( از این مقدار 23.08 مترمربع ناشی از عدم رعایت دو متر 
عقب ساز می باشد )، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید درطبقات جمعاً به 
مساحت 9.27 مترمربع، مازاد بر تراکم انباري زیرشیروانی به مساحت 18.44 مترمربع 
و عدم رعایت حداکثر مساحت انباري به مساحت 6.5 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1184820000(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون 

و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 201.5  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12929 بدوي تختی- 
 سعدي

2-1-10031-25-1-0-0 901

در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 140.8 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ236,544,000(دویست و  سی و  شش میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار )  
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 140.8  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 66 مورخه 1396/03/20 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی و به مساحت کلی 821.09 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 167.29 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.41 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 54.78 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 23.08  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1396.
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.74 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -8
.مساحت 18.44 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 24.94 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(الزم به توضیح است از این مقدار به مساحت 18.44 مترمربع صرفا 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 6.5 مترمربع مشمول تخلف می باشد).(سال 

.وقوع تخلف 1396)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 5 واحد -10

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -11
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار گذاري محوطه (مشرف به شارع) در خصوص رعایت عقب نشینی  -14
.متعاقبا اظهار نظر می گردد

مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 140.8  -15
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

901
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.تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.23 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16

.موجود 71.89 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 

اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 7,200,000(هفت میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.درخصوص 
میزان عقب نشینی اعالم شده در گزارش کارشناسی مقتضی است شهرداري برابر 

ضوابط قانونی خود عمل نماید.

جریمه 15  0.5
 

960000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12939 تجدید 
نظر

-
دباغیان-مح
مد 

نژاد-مژگان
3

2-3-10134-20-1-0-0 902
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک قطعه زمین و فاقد حقوق 
ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد. (همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت بوده 
لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در سیستم بر اساس کروکی نقشه 

.برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد)
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی و بالمانع مندرج در 
سیستم بوده و پس از آن داراي خالف بصورت احداث بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 15 

.مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1392)
به استناد خط پروژه شماره 1581-846 به مساحت تقریبی 48.5 مترمربع از اعیان داراي 

 .عقب نشینی می باشد
**********

در پاسخ به نامه شماره 165355 مورخه 1397/08/28 و تصمیم شماره 2/97/12496 مورخه 
1397/08/01 کمیسیون محترم ماده صد اعالم می گردد بارانداز احداثی در زمان ساخت 
.(1392) به مساحت تقریبی 6.75 مترمربع در تعریض کوچه 6 متري قرار داشت

**********
از بابت بارانداز فوق الذکر راي بدوي شماره 2/97/12802 مورخه 1397/10/01 کمیسیون ماده 
صد مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر شماره 2/97/12939 مورخه 1397/11/06 کمیسیون 
ماده صد مبنی بر جریمه می باشد. (در راي تجدید نظر در خصوص عقب نشینی اعالم شده 

.شهرداري برابر ضوابط قانونی خود عمل نماید)
**********

از بابت عقب نشینی به مساحت 48.5 مترمربع سند اقرار نامه غیر مالی شماره 21216 مورخه 
1397/12/09 از دفترخانه اسناد رسمی شماره 237 با شماره 240949 مورخه 1397/12/11 

.ورود به شهرداري ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

902

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 541,404,000(پانصد و  چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  چهار هزار ) ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.39  2.5
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1397/11/30 2/97/12941 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-باقر 
آباد-کوچه 
حقانی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 69,832,800(شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  سی و  دو 

هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 32.33  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 2/97/12941 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-باقر 
آباد-کوچه 
حقانی

2-1-10042-34-1-0-0 903

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 122 مورخ 1390/06/01 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 521.80 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد 

.فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:182.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.15 مترمربع(از ین مقدار به مساحت 0.56 مترمربع  -1

مربوط به احداث بخشی از سرویس بهداشتی در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.59 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.59 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 150.39 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 83.98 مترمربع -5

.تعداد واحدها از 4 به 5 واحد افزایش بافته است -6
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 53.21 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد

.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد 
//.سال تخلف 1391 می باشد

درخصوص توسعه بناي مسکونی بمساحت50.5 مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ تعیین 
ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده ومنتفی 

میباشد.

ردتخلف 50.5  0
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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1397/12/07 2/97/12944 بدوي --
شریعتی-ج
نب بانک 
ملت

2-1-10003-14-1-0-0 904
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 3,192,000,000(سه میلیارد و  یکصد و  نود و  دو میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 475  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/07 2/97/12944 بدوي --
شریعتی-ج
نب بانک 
ملت

2-1-10003-14-1-0-0 904

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
142622 مورخ 97.7.24 و 152539مورخ 97.8.7 و 237351مورخ 97.12.6کارشناس 
رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
18000000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,600,000,000
(سه میلیارد و  ششصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 878.5  0
 

3360000  , 1394 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر دستور مدیر محترم منطقه بشماره نامه 76902 مورخ 96/04/24 
ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی شماره 214 مورخه 1389/11/21 (تجاري - 
مسکونی) بصورت 3 طبقه روي مغازه و بالکن در 3 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به 
مساحت کلی 1091.9 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
نازك کاري و سفت کاري بوده با توجه به  گزارش کارشناسی درج در سیستم و ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط نمایند محترم تعاونی اعتبار ثامن االئمه داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:75.4 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی (سال تخلف 94) می باشد

.اضافه بنا مسکونی در زیرزمین به مساحت 7.19 مترمربع -1
.اضافه بنا تجاري در طبقه همکف به مساحت 9.99 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول (بالکن) به مساحت 21.36 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -3
14.91 مترمربع بصورت تجاري و به مساحت 6.45 مترمربع بصورت مسکونی می باشد.(الزم 
به ذکر است از کل مساحت این طبقه به مساحت 3.29 مترمربع بصورت کنسول به سمت 

خیابان 25 متري حد جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در طبقه دوم به مساحت 10.7 مترمربع. (الزم به ذکر است از کل  -4
مساحت این طبقه به مساحت 11.44 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 متري حد 

جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در طبقه سوم به مساحت 10.7 مترمربع. (الزم به ذکر است از کل  -5
مساحت این طبقه به مساحت 11.44 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 متري حد 

جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 10.7 مترمربع. (الزم به ذکر است از کل  -6
مساحت این طبقه به مساحت 11.44 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 متري حد 

جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.76 مترمربع. (الزم به ذکر  -7
است از کل مساحت این طبقه به مساحت 1.18 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 

متري حد جنوبی می باشد)
.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در زیرزمین به مساحت 193.19 مترمربع -8
تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه اول (بالکن)  به مساحت 3.65   -9

.مترمربع
.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه دوم به مساحت 209 مترمربع -10
.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه سوم به مساحت 209 مترمربع -11

.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه چهارم به مساحت 209 مترمربع -12

904

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه راه پله و آسانسور آخر به مساحت  -13
.29.76 مترمربع

با توجه به تامین 3 باب پارکینگ در وضع موجود و پرداخت عوارض 2 باب کسري  -14
..پاکینگ در زمان صدور پروانه داراي 19 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

..مشمول نما ومنظر نمیگردد-15

ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند 6 کمیسیون ماده 
5 مورخه 1394/04/28 و با توجه به نامه میراث فرهنگی به شماره 892/141/1399 مورخه 

.1389/02/26 با احداث شعبه بانک، هم ارتفاع بانک ملت موافقت گردیده بود
*********************************************************

**
حالیه با توجه به درخواست بانک مبنی بر اینکه نقشه هاي ارائه داده به شهرداري زمان 
پروانه که در پرونده فنی ملک موجود بوده بصورت تجاري اداري ارائه شده است ولی پروانه 
صادره بصورت تجاري مسکونی صادر شده است که در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي را 

.دارد
با توجه به پرونده شماره 190329 و مراجعه به توضیحات پرونده به موارد زیر میتوان اشار 

نمود
طبق گزارش مدیر محترم معماري شهرسازي  حسب نامه شماره 723/25235 مورخ 
1395/07/03 تعاونی اعتباري ثامن اللئمه (ع) مبنی بر درخواست گواهی عدم خالف و 

مغایرت نوشتاري در زمان صدور پروانه ساختمانی شماره 214 مورخ 1389/11/21 که بصورت 
طبقات مسکونی صادر گردیده است لذا به استحضار میرساند در صورت بررسی سوابق فنی 
توسط کارشناس واحد شهرسازي و رد صورت تایید ادعاي مالک و همچنین در صورتی که 
اراي کمیسیون ماده 5 و نقشه هاي ممهوربه مهر دبیرخانه کمیسیون مربوطه همگی داللت بر 
صحت ادعاي مالک باشد به استحضار میرساند با توجهب به اینکهئ مهلت قانونی پروانه 
ساختمانی نیز سپري گردیده است لذا با محاسبه به روز و اخذ ما به التفاوت عوارض درامدي 
بصورت دفتر تجاري و وصول ان میتوان پروانه صادره را دریافت و نسبت به اصالح ان در 

 گواهی عدم خالف اقدام نمود
همچنی طبق گواهی واحد محترم درامد که در سیستم موجود بوده با توجه به صورتجلسه 
کارگروه فنی به شماره 41589 مورخ 1395/03/08 مبنی بر درخواست مالک در مورد 
مغایرت نقشه ها با پروانه صادره و پیرو ان پاسخ بانک ثامن به شماره 723/25235 مورخ 
1395/07/03 مبنی بر اینکه ادعا اشتباه صورت گرفته از سوي شهرداري بوده و دلیلی براي 
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درخواست مالک وجود نداردو از انجا که اطالعات بازدید ورود شده از سوي کارشناس فنی 
نیز بصورت تجاري / بانک میباشد

*********************************************************
********************************

احتراما در خصوص نامه شماره 159606 مورخ 1397/08/21 در خصوص اعتراض مالک مبنی 
بر اینکه هیچگونه تبدیل مسکونی به تجاري صورت نگرفته و  طبق  درخواست در کمیسیون 
ماده 5   مبنی بر اینکه  احداث بنا  در همکف و نیم طبقه و طبقات 2 و 3 و 4 بصورت اداري 
باشد  که نظریه کمیسیون ماده 5  با توجه به نامه میراث فرهنگی به شماره 892/141/1399 
. مورخ 1389/02/26اعالم نموده که با احداث بانک هم ارتفاع با بانک ملت بالمانع است
همچنین به استناد مدارك محاسبه کنترل نقشه و عدم رعایت تامین پارکینگ ومکاتبات 
صورت گرفته در خصوص تامین پارکینگ   با حوزه معاونت محترم شهر سازي و تایید نقشه 
نظام توسط کارشناس واحد فنی محمد علیزاد مبنی بر طبقات مسکونی به  صراحت قید 
گردیده و پروانه صادره که بصورت تجاري مسکونی صادر شده مالك عمل است و با توجه به 
بررسی صورت گرفته پروانه در همکف بصورت تجاري و در طبقات بصورت مسکونی صادر 

 .شده است که مالك عمل بوده و  مورد تایید میباشد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 
سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 
خصوص توسعه بناي تجاري حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  51,975,000(پنجاه و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  پنج هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 74.25  4
 

175000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12946 بدوي خیابان 17 
شهریور-نب
ش کوچه 
شبان

2-2-20128-63-1-0-0 905

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري سه قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 26,250,000(بیست و  

شش میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

175000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف 
و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8,857,800(هشت میلیون و  هشتصد و  

پنجاه و  هفت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.12  2.25
 

140000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12946 بدوي خیابان 17 
شهریور-نب
ش کوچه 
شبان

2-2-20128-63-1-0-0 905

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بالکن تجاري، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,925,400(هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  پنج 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.87  3
 

140000  , 1374 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از مکا ن فوق برابر  مدارك ارائه شده 
و سوابق موجود در شهرداري بر روي پالك ثبتی بشماره 594/3 پروانه ساختمانی بشماره 
87-73/4/15 بصورت 3 طبقه روي دو باب مغازه  و همچنین داراي مجوز تفکیک 

بشماره2/33/17175-74/10/3 بصورت همکف دوباب مغازه و پارکینگ  و نیم طبقه  یک 
واحدمسکونی و طبقات دوم و سوم هر کدام 3 واحد مسکونی کال 7 واحد مسکونی از 

.شهرداري  میباشد
حالیه مالک به جهت اخذ مجوز تعمیرات جزئی شامل رنگ آمیزي و تعویض پنجره هاي حد 
شمال به سمت خیابان 17 شهریور و اجراي نما  مراجعه نموده با توجه به نقشه برداري  ارائه 
شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد ابو مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال 
بشماره 00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت کل ساختمان 858/03 متر 
مربع اعالم گردیده با توجه به  مقایسه با صورتمجلس تفکیکی و کروکی ثبتی مساحت کل 
ساختمان 812/50 متر مربع بوده داراي اضافه بنا بسطح 46/99 متر مربع به شرح زیر 

:میباشد
: موارد تخلف به شرح زیر است 

 اضافه بنا در همکف بسطح 0/99 متر مربع -1
اضافه بنا در نیم طبقه بسطح 18/87 متر مربع  بصورت احداث  بالکن در حد 1/3  -2

بمساحت  کلی  18/87 متر مربع ( از این مقداربسطح 9/35 متر مربع براي مغازه قطعه یک 
تفکیکی ومابقی بسطح  9/52 متر مربع براي مغازه قطعه 2 تفکیکی ) مربوط به قبل از 

 .بالمانع  تفکیک میباشد
 کاهش بنا در نیم طبقه بسطح 1/46 متر مربع -3
اضافه بنا در طبقه اول بسطح  7/85 متر مربع -4
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 7/85 متر مربع -5

 اضافه بنا بصورت راه پله به بام بسطح 11/43 متر مربع -6
اضافه بنا هاي اعالم شده با توجه به وضعیت موجود ملک بدلیل خطاء در مساحت یابی بوده ( 

سال محاسبه تخلف بر اساس پایانکار و مجوز تفکیک 1374 ) میباشد
توسعه تجاري در مغازه قطعه یک تفکیکی بسطح 74/25 متر مربع (مغازه فوق در زمان  -6
تفکیک و برابر صورتمجلس تفکیکی  بسطح 26/60 متر مربع بوده برابر نقشه برداري وضع 
موجود بسطح 100/85 متر مربع میباشد  قسمت توسعه یافته از بابت  ( تبدیل قسمتی از 
سالن قطعه 3 تفکیکی و پارکینگ قطعه 6 تفکیکی  و قسمتی از راهروي مشاعی و ادغام به 

(مغازه قطعه یک تفکیکی
(داراي 3 باب کسري پارکینگ  تجاري (سال محاسبه تخلف  بعد از مجوز تفکیک 1375 -7
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کاهش تجاري در همکف در مغازه قطعه 2 تفکیکی بسطح 1/82 متر مربع نسبت به  -8
( بالمانع ( مساحت مغازه از 31/07 متر مربع به 29/25 متر مربع کاهش یافته

الزم بذکر است : که از طبقه اول و نیم طبقه  بصورت  داروخانه توسط مستاجر که داراي 
پروانه  اشتغال بشماره 133/3951/1/72977-95/3/8  از وزرات بهداشت و درمان  آموزش 
پزشکی  و سازمان غذا و دارو میباشد .و مابقی واحدهاي مسکونی طبقات  خالی از سکنه 

.میباشد
با توجه به خط پروژه شماره 469 از سمت خیابان 17 شهریور (16متري اصال حی) در قسمت 

.پخ دوگذر بسطح 4/10 متر مربع داراي عقب نشینی میباشد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي احداث سرویس 
بهداشتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 213,891(دویست و  سیزده هزار و  

هشتصد و  نود و  یک) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.3  0.5
 

329063  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 2/97/12947 بدوي خیابان امام 
خمینی-گذ
ر آفخرا-بن 
بست 
اعتضاد-سا
ختمان ثنا

2-2-20120-44-1-0-0 906
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه دوم سمت جنوبی به انضمام انباري، که داراي پروانه، پایانکار و بالمانع مندرج در 
سیستم بوده و طی بازدید بعمل آمده احدي از مالکین اقدام به احداث سرویس بهداشتی 
خالف ساز با مضالح آجري در منتهی الیه حد جنوب شرقی حیاط مشاعی به مساحت تقریبی 

.1.3 مترمربع نموده است.(سال وقوع تخلف 1385)
الزم به توضیح است تنها مشاعات و قطعه فوق الذکر به اینجانب تعرفه گردیده لذا در 

.خصوص تخلف احتمالی سایر قطعات نمی توان اظهار نظر نمود
.همچنین جدول کاربري ها بر اساس نقشه هاي تفکیکی تکمیل گردیده است

ضمنا رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 
.الزامیست

حالیه متقاضی طی درخواستی، خواستار بررسی وضعیت سرویس بهداشتی فوق الذکر می 
.باشد

**********
با توجه به تصمیم شماره 2/97/12779 مورخه 1397/10/15 کمیسیون محترم ماده صد 
متقاضی سند اقرارنامه غیرمالی شماره 181630 مورخه 1397/10/22 را از دفترخانه اسناد 

.رسمی شماره 2 رشت ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

906

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سه باب انباري درحیاط مشاعی بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 7290000(هفت میلیون و  دویست و  نود هزار 
) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 8  2
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12948 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان امین 
اصغري

2-2-10022-10-1-3-0 907

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

 .داراي  پروانه و پایانکار فوق الذکر میباشد
طی بازدید بعمل امده مشخص گردید که در حیاط مشاعی ضلع  جنوب بدون دریافت مجوز  
از شهرداري اقدام به احداث 3 باب انباري به مساحت تقریبی 8 متر مربع احداث شده است 

(انباري ها بصورت بتنی با سقف ایرانیت با قدمت سال 84)
 .به استناد خط پروژه شماره 2048 فاقد عقب نشینی میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

907

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 52,824,000(پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.52  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 2/97/12952 بدوي چهاربرادرا
ن-حاتم-آذ
رنیا

2-3-10186-74-1-0-0 908

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 122 مورخه 1396/07/10 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 440.5 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 8.52 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

.کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 1.36 مترمربع -4
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -6

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8

.است نما اجرا گردید)
.به مساحت 13.88 مترمربع داراي کسري فضاي سبز بوده و رعایت فضاي باز می گردد -9
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.71 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

.موجود 66 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

908

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 52416000(پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.8  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12954 بدوي نقره دشت 
-کو جه 
سرجشمه 
پالك

2-2-10198-36-1-0-0 909

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/167 مورخ 1396/12/07 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 559 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 4.67 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 4.67 مترمربع -1

.  کاهش بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 1.99 مترمربع -2
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.13 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -3

.انباري (5 مترمربع)
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -4

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -6

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 53.91 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -7
. موجود 56.19 درصد است

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -8
.رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد -9

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که  اجرا گردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

909

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,012,388,000(دو میلیارد و  دوازده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 239.57  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 2/97/12956 بدوي منظریه 
-رجبی2
-نبش بن 
بست 
شکرلب

2-3-10058-64-1-0-0 910

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 
میزان 75.75 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 127,260,000
(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 75.75  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 43 مورخ 1395/07/06 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام رزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 657/35 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 238/9 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 35/18 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 50/93 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 50/93 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 50/93 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 50/93 متر مربع-5
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 18/83 متر مربع -6

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 16/65 متر مربع در همکف و به 
مساحت 59/1 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 75/75 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
به مساحت 27/51 متر مربع کسري فضاي باز دارد -8

به مساحت 40 متر کسري فضاي سبز  دارد -9
بناي مازاد  بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت  -10

 0/67 متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

910

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي محمدتقی محجوبی اصیل 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به 
مساحت 150.74 مترمربع ( کالً داخل تراکم ) با توجه به شرایط و موقعیت استقرار 
ملک، و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی استحکام و ایستایی 

ساختمان و وصول نظریه کارشناسی به شماره 215488 مورخ 97.11.07 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام و ایستایی ساختمان، 

ضرورتی بر قلع احراز نگردید و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 46729400(چهل و  شش 

میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً 
در خصوص عقب نشینی در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 

رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.  

جریمه 150.74  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12958 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه سورچی

2-1-10106-75-1-0-0 911

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ عرصه 
.و اعیان یک خانه (طبق سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

مکان داراي اعیان قدیمی به مساحت 150 متر مربع بصورت ویالئی  بوده که از بابت اعیان 
قدیمی داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/201285 مورخ 1394/03/30 بوده که  

.بپیوست میباشد
حالیه مالک با توجه به قدمت  بنا،  اقدام به تخریب بناي قدیمی  و احداث بنا بر روي کرسی 
موجود بصورت یک باب خانه  ویالئی دوبلکس  می نماید . (مرحله ساختمانی  در حد بهره 
برداري میباشد)(مساحت به استناد نقشه برداري ارائه داده شده   از طرفق متقاضی ) 

مییباشد. (سال وقوع تخلف 1396)
با توجه به تامیین پارکینگ مشمول  کسري پارکینگ نمیگردد

(کل بنا داخل تراکم میباشد R231) با توجه به ضوایط جدید طرح تفصلی
به استناد خط پروژه شماره 541 به مساحت تقریبی 18/70 متر مربع از عرصه در تعریض بن 

بست 6 متري قرار دارد
*********************************************************
*********************************************************

***************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون مادخ صد به شماره 2/97/12958 مورخ 

.1397/11/13 بوده و بعد از آن خالفی مشاهده نشد
********

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به  حضورتان ایفاد میگردد

911

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 2,605,377,600(دو میلیارد و  ششصد و  پنج میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 258.47  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12963 تجدید 
نظر

-
منظریه--خ
وشرفتار

2-3-10035-50-1-0-0 912

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 371498400(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  نود 

و  هشت هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 221.13  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 2/97/12963 تجدید 
نظر

-
منظریه--خ
وشرفتار

2-3-10035-50-1-0-0 912
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 233 مورخ 1394/12/27 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی   در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 1284/33 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و  داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 

60% به مساحت کلی 271/32 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 15/46 متر مربع که از این مقدار به مساحت 8/43  -1

بصورت سایه کنسول بوده و تخلف ساختمانی محسوب نمیگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 40/92 مربع-2

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 48/78 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41/33 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41/67 متر مربع-5
اضافه بنا  درطبقه پنجم به مساحت 78/74  متر مربع-6
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 4/42  متر مربع-7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 56/86 متر مربع در همکف و به 
مساحت 159/85 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 216/71 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 52,500,000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

2100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/16 2/97/12968 بدوي باقرآباد-کو
چه فراهانی

2-1-10017-15-1-0-0 913

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

23923200(بیست و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 113.92  0.1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/319232-97/7/14 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه 
شماره ش ر -163133-97/8/26 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت  تک برگی بشماره ثبتی 3090/103 مفروزي از 46 قطعه 
 14 بصورت ششدانگ عرصه و اعیان خانه بمساحت 168/26 متر مربع  میباشد که برابر 
سوابق موجود از بابت اعیان همکف بسطح 91 متر مربع داراي بالمانع بشماره 

2/33/304657-97/3/5 میباشد . وضعیت موجود بر روي مکان فوق تعمیرات کلی در 
همکف  و توسعه بنا بصورت احداث یکطبقه مازاد اقدام گردیده است برابر نقشه برداري 
اراده شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس حسن یگانه  داراي پروانه اشتغال 
بشماره 00029-600-11 مساحت طبقه همکف  کال بسطح 104/56 متر مربع  شامل   یکواحد 
مسکونی بسطح 91/61 متر مربع راه پله مشاعی در همکف 10/98 متر مربع سرویس مشاعی 
جداساز بسطح 1/97 متر مربع مساحت طبقه اول کال بسطح 100/36 متر مربع شامل   

یکواحد مسکونی بسطح 78/95متر مربع راهپله بسطح 8/74 متر مربع و تراس غیر مسقف 
بسطح 12/67 متر مربع   ترسم و اعالم گردیده است  با توجه به بالمانع صادره و مطابقت با 

: کروکی نقشه برداري ارائه شده مغایرت به شرح زیر است
 اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 13/56 متر مربع  کالداخل تراکم -1

احداث بنا یک طبقه مازاد در طبقه اول بسطح 100/36 متر مربع  از این مقدار بسطح -2
 12/67 متر مربع بصورت تراس  کال داخل تراکم

 داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی -3
. سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

 رعایت 2 متر حیاط خلوت  و نورگیر نسبت به ملک همسایه میگردد

.  به استناد خط پروژه شماره 741 عقب نشینی  ندارد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
229,555,200(دویست و  بیست و  نه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  

دویست) ریال تایید می نماید.

جریمه 68.32  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 2/97/12969 تجدید 
نظر

پشت بانک 
مسکن 
شعبه 
مرکزي- 
مقابل 
دبیرستان 
شریعتی 
-کوچه  
مهرگان

2-3-10182-34-1-0-0 914
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/3 مورخ 1397/04/05 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 234/19 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (آجرچینی و سقف )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:56/44 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 17/18 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 17/18 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 17/18 متر مربع-3
اضافه بنا   در زیرشیروانی به مساحت 4/9متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 8/39 -5
 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 3/49 متر  -6
 مربع

 .رعایت فضاي سبز و باز  میگردد-7
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد

با توجه به نقشه هاي پروانه مالک 1 درب 3 متري در نقشه به شهرداري ارائه نموده است ولی 
در اجرا دو درب 3 متري اجرا نموده است که با توجه به اینکه ملک بصورت بر ساز  بوده و تا 
بر 12 متر مجاز به ارائه 2 درب 3 متري بوده  درب و نحوده  چیدمان پارکینگها مورد تایید 

 .میباشد
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12894 مورخ 

1397/10/29 و  راي تجدید نظر به شماره 2/97/12969 مورخ 1397/12/07 بوده که بپیوست 
.میباشد

 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
 .الزم به ذکر است که در زمان پروانه نیز پارك حاشیه اي در نظر گرفته نشده بود

 .کسري پارکینگ ندارد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
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.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 348,378,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 56.19  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 2/97/12972 بدوي خیابان 17 
شهریور - 
به سمت 
چهلتن -بن 
بست مهر

2-2-20086-90-1-0-0 915
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قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/35 مورخ 1397/06/06 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 428.2 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 26.19 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.73 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.73 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.73 مترمربع -3

.   داراي کاهش بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 10.97 متر مربع -4
از بابت عدم اجراي آسانسور داراي برگشت تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 30 متر  -5

مربع است
.ارتفاع پیلوت رعایت  می گردد -6
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8
. موجود 69.02 درصد است

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -9
با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  14.50 متر مربع به مساحت 5.5 متر مربع  -10

 . کسري فضاي سبز دارد
. کسري حد نصاب فضاي باز ندارد  -11

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 51,840,000(پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل هزار )  ریال 

صادر می گردد.

جریمه 27  2
 

960000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 2/97/12973 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل-سر
چشمه-نب
ش میر 
شارمی

2-2-10208-1-1-0-0 916

رعایت عقب  در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.
نشینی

39.8  0
 

2100000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127.25 مترمربع به 
.شماره 1374/6 و 1374/25باقیمانده برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان مسکونی به مساحت تقریبی 96 مترمربع داراي بالمانع مندرج در جدول 
سوابق بوده پس از آن بصورت خالف اقدام به احداث بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 27 
مترمربع به قدمت 6 سال و نصب درب کرکره اي و کاشی کاري دیوارنموده است. (سال تخلف 

(1391
همچنین بدون رعایت عقب نشینی اقدام به تعمیرات کلی بدون مجوز شامل تعویض کامل 

سربندي نموده است.(سال تخلف 1397)
با توجه به خط پروژه شماره 1402 داراي عقب نشنیی به مساحت تقریبی 39.80 
.مترمربع(29.50 مترمربع از اعیان و 10.30 مترمربع از عرصه)می باشد

.مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل یکباب مغازه به 
دو باب محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 217069 مورخ 97/11/9 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مابه التفاوت تبدیل یکباب به دو باب مکان 

موصوف را به مبلغ 134.490.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 26898000(بیست و  شش 

میلیون و  هشتصد و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.83  0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک باب 
 مغازه میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 21558/ش مورخ 1368/08/27 بوده که داراي 
 .گواهی تفکیک به شماره 13/28240 مورخ 1368/07/03 میباشد

در بازدید بعمل امده در مشخص گردید که  مغازه فوق الذکر به دو باب مغازه یکی به مساحت 
20/26 متر مربع و دیگري به مساحت 24/57 متر مربع تبدیل شده است(سال وقوع 1393)

 با توجه به سال وقوع تخلف 2 باب کسري پارکینگ تجاري دارد
مغازه  اول از سمت چپ به مساحت 24/57 متر مربع فاقد بالکن بوده و در حال حاضر خالی 

 .و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد
مغازه  اول از سمت راست به مساحت 20/26 متر مربع فاقد بالکن بوده و در حال حاضر  به 
شغل تاکسی تلفنی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول تقریبی 2 متر به 

 .ارتفاع تقریبی 1 متر  میباشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12540 مورخ 

1397/08/12 مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق و داراي راي کمیسیون تجدید نظر به 
.شماره2/97/12976 مورخ 1397/11/12  مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشد
به استناد خط پروژه شماره 2160 کل ملک به مساحت تقریبی 14/1 متر مربع در تعریض 
کوچه هاي 8 متري قرار دارد و مغازه ها مجموعا به مساحت تقریبی 8 متر مربع در تعریض 

.کوچه هاي 8 متري قرار دارند
  .گزارش فوق در تاریخ 1398/01/29 بروز شده و مورد تایید میباشد'
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلفات، تخریب آن 

ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف 

الی طبقات اول الی چهارم و زیرشیروانی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
55,423,200(پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 32.99  0.5
 

3360000  , 1396
 , 1397
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ب کوچه  
کوزه گران

2-3-10185-31-1-0-0 918

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی اضافه بناي طبقه پنجم(عدم 
رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 87,057,600(هشتاد و  هفت 

میلیون و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.91  1
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 32 مورخه 1396/02/20 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.1561/84 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 45/11 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف همکف 1396 و سایر تخلفات 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 7/57 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/61 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/61 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/61 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2/61 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 25/91 مترمربع (از این مقدار به مساحت 23/30  -6

مترمربع مربوط به عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1/19 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 4/40 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري اختصاصی به مساحت  -9
9/39 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -10
مشمول تبصره 7 نمی گردد.(تخلف کمتر از 5% زیربناي کل) -11

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -12
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دروازه حد شمال غربی از 2/5 متر به 
4 متري، پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه 

 .اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است
همچنین قابل ذکر است در تراز زیرشیروانی، سربندي به صورت دوشیبه با شکست اجرا 

.گردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66 درصد با احتساب سایبان می باشد.(به میزان 1/80 درصد بیش از 

سطح اشغال مجاز)
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.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی به جهت تخلفات صورت گرفته را دارد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي علی نظري دلچه مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 18.29 مترمربع و در  طبقات 
اول و دوم هر یک به مساحت 16.37 مترمربع، تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی 
به مساحت 0.52مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 346,416,000
(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.    

جریمه 51.55  2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 135 مورخ 1396/08/30 بصورت2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 346/87

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك  کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 51/03 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 18/29 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 16/37 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 16/37 متر مربع-3
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/04 متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري  در زیرشیروانی به مساحت 0/52 متر -5
 مربع

به مساحت 8 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 22/32 متر مربع کسري فضاي باز -6
را دارد

الزم به ذکر است ملک بصورت بر ساز و با بر باالي 12 متر بوده ، که مجاز به ارائه دو درب 
بصورت پارکینگ به طول 3 و 4 میتواند باشد ولی در نقشه پروانه 1 درب 4 متري ارائه داده و 
داراي 1 پارکینگ حاشیه اي میباشد با توجه به اجراي ساختمان مالک  بر خالف نقشه پروانه 
دو درب 3 متري  اجرا نموده است که با این تفاسیر پارکینگ حاشیه اي حذف میگردد
ولی  با توجه به اینکه مجاز به ارائه دو درب  هر کدام به طول 3 و 4 متر میتواند و مطابق با 

.ضوابط بوده   جانمائی پارکینگها مورد تایید میباشد
 

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد
 .تبصره ماده 7 ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

*********************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12979 مورخ 

1397/12/04 و راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره 2/97/13158 مورخ 1397/12/18 بوده 
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.که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلفات، تخریب آن 

ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز ، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,271,000(یک میلیون و  دویست و  هفتاد و  یک 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/12980 بدوي عطا 
آفرین-آصف
ي-فالح 
آبادي

2-2-10044-1-1-0-0 920

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 46 مورخه 1395/07/22 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 
.231/46 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
.داراي گواهی عدم خالف به شماره 286382 مورخ 1396/09/22 می باشد

برابر  نقشه برداري اصالحی ارائه شده ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی داراي تخلفات به 
:شرح زیر می باشد

.در همکف و طبقات اول و دوم کاهش یا اضافه بنا ندارد -1
.اضافه بنا به مساحت 0/82 در تراز زیرشیروانی می باشد -2

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به بناي مفید به مساحت  -3
 0/22 مترمربع در طبقات

از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت داراي سوابق پرداختی در واحد 
.تخلفات ساختمانی حسب دستورالعمل شورا ( خالف زیر 5 درصد) می باشد

حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 0/82 مترمربع اضافه بنا در زیرشیروانی می باشد.(سال 
وقوع 1396)

 .پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.آیتم هاي پایانکار رعایت می گردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

240,584,800(دویست و  چهل میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 135.16  0.5
 

3560000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/04 2/97/12981 بدوي پارك 
شهر-روبرو
ي اداره آب 
و فاضالب 
استان 
گیالن
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 3,152,949,600(سه میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  نهصد 
و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 295.22  3
 

3560000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 79 مورخ 1393/05/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 717.96 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 

.ساختمان در مرحله اجراي اسکلت فلزي می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 298.67 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 48.51 مترمربع ( عدم اجراي سایبان به مساحت 14.03 ) -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 62.54 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 62.54 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 62.54 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 62.54 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1.44 مترمربع -1-6

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 37.85 مترمربع با توجه به عدم اجراي سربندي  -2-6
و مشخص نبودن وضعیت انباري هاي زیرشیروانی. در صورت اجراي سربندي، هرگونه مابه 

.التفاوت متعاقبا قابل بررسی می باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 135.16 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

بابت اضافه بنا به مساحت 295/22 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 135.16 مترمربع 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد شماره 2/97/12981 مورخ 1397/12/04 می باشد 
همچنین از بابت  مابه التفاوت به صورت اضافه بنا به مساحت 3/95 مترمربع (به صورت 
همزمانساز) براساس محاسبات رأي مشابه مربوطه (رأي بدوي به شماره 2/97/12981/97/2 
مورخ 97/12/04) به استناد گواهی واحد خالف مبلغ 42/186/000 ریال نقداً طی فیش شماره 

.98023020074637 مورخ 98/11/07 به حساب شهرداري واریز گردیده است
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حالیه داراي مابه التفاوت به صورت کاهش بنا به مساحت 0/5 مترمربع نسبت به پرداختی 
.فوق االشاره می باشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی وراث مرحوم اکبر خمیرانی محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بناي مجازي از بابت 

تغییر جانمایی به مساحت 4/88 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 8,052,000(هشت میلیون و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 4.88  0.5
 

3300000  , 1397 اضافه بناي مجازي 1397/12/07 2/97/12982 بدوي الکانی-17-
 

شهریور-بن 
بست 2 
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توضیحات بازدید پالك مزبور داراي پروانه ساختمانی به شماره 88 مورخ 1386/03/24به صورت یک باب خانه 
ویالیی در همکف به مساحت 69/25 مترمربع در 1 واحد مسکونی می باشد.(اوقافی) حالیه 

.ساختمان در مرحله اتمام اجراي اسکلت می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت 2/46 مترمربع 
نسبت به پروانه می باشد. لیکن داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی به مساحت 

4/88 مترمربع می باشد.(سال وقوع 1397)
پالك فاقد پارکینگ بوده که از بابت آن داراي نامه شماره 33/1494 مورخ 1386/02/20 
معاونت معماري و شهرسازي مبنی بر این که با توجه به وضعیت خاص زمین و کسري 
پارکینگ به دلیل عدم دسترسی سواره و عرض کم موجود زمین برابر ضوابط درخصوص 

.کسري پارکینگ صدور پروانه از نظر اداره مزبور بالمانع می باشد
قابل ذکر است برابر مندرجات موجود در پرونده فنی پروانه ساختمانی به صورت اسکلت 

.آجري صادر گردیده که در وضع موجود اسکلت فلزي اجرا گردیده است
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي تبدیل پیلوت  به مسکونی حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 176,400,000(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  چهارصد هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/07 2/97/12983 تجدید 
نظر
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 167 مورخ 1394/12/27در 5 طبقه 
روي زیرزمین و پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی  به مساحت 2018/19 متر مربع صادر 
گردیده و همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 261510 مورخ 1395/07/27 به 
.مساحت کلی 1824.59 مترمربع در مرحله ستون گذاري همکف می باشد

حالیه در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 92/51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 193.60 مترمربع -1
 اضافه بنا در همکف به مساحت 5/12 مترمربع-2

تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 1/61 متر مربع (سال وقوع تخلف  1397) -3
احداث سوئیت در حیاط به مساحت 33/39 متر مربع (سوئیت به مساحت 35 متر مربع -4
بوده که از این مقدار به مساحت 1/61 متر مربع زیر پیلوت بوده و در آیتم شماره 3 بصورت 

تبدیل  به آن اشاره شده است )(سال وقوع تخلف 1397)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5/12 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5/12 مترمربع-6
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5/12 مترمربع-7

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 20/72 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 17/92 مترمربع -6

کاهش بنا در زیرشیروانی از بابت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 74/88  -7
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 10/45 مترمربع

با توجه به اینکه 10 واحد مسکونی بوده و یک سوئیت در همکف احداث نموده به 11 باب 
پارکینگ نیاز داشته که با توجه به جانمائی ارائه داده شده تعداد 12 باب پارکینگ جانمائی 

 .نموده و کسري پراکینگ ندارد
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5 درصد زیربناي پروانه ساختمانی کمتر می باشد مشمول 

.تبصره 7 نمی گردد
. . مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد. و نما بصورت سنگ اجرا شده است -

*********************************************************
*********************************************************

***************************************************
از بابت 69/57 متر مربع (59/12 متر مربع اضافه بنا و 10/45 متر مربع بناي مازائ بر تراکم) 
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:داراي پرونده در واحد تخلفات ساختمانی  میباشد
حالیه با توجه به  احداث سوئیت در همکف و ارائه نقشه برداري داراي مابه التفاوت به شرح 

:زیر میباشد
تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 1/61 متر مربع (سال وقوع تخلف  1397) -1

احداث سوئیت در حیاط به مساحت 33/39 متر مربع (سوئیت به مساحت 35 متر مربع  -2
بوده که از این مقدار به مساحت 1/61 متر مربع زیر پیلوت بوده و در آیتم شماره 3 بصورت 

تبدیل  به آن اشاره شده است )(سال وقوع تخلف 1397)
********************

 از بابت تخلف فوق  داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12983 مورخ

. رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی برایاحداث بارانداز حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 8,558,400(هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 17.83  0.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي احداث بالکن طبقه اول، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,587,000(سیزده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  

هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.47  1
 

2100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

14.1  0
 

2100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 2880/2  به 
.مساحت 167/89 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان در همکف و طبقه اول مجموعا به مساحت 212/80 مترمربع داراي بالمانع 
.مندرج در جدول سوابق می باشد

همچنین پس از آن داراي پروانه تعمیرات جزیی به شماره 2/33/284627 مورخ 
.1396/02/20 نیز می باشد

حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده برخالف مجوز تعمیرات جزیی صادره اقدام به تعمیرات 
کلی شامل تخریب و دیوارگذاري مجدد داخلی پالك و احداث راه پله مدور و احداث بارانداز 
پارکینگی در حیاط به مساحت 17/83 مترمربع و همچنین احداث بالکن در طبقه اول به 

مساحت 6/47 مترمربع نموده است.(سال وقوع 1396)
داراي سند اقرارنامه غیرمالی به شماره 152 مورخ 1398/02/11 دفترخانه شماره 126 رشت 
مبنی بر این که درخصوص عقب نشینی در حال و آینده هیچگونه اعتراضی نداشته و هرگونه 
دعوایی در این خصوص در محاکم قضایی و غیرقضایی از جانب خود و قائم مقام قانونی 

.مطرح گردد غیرقابل استماع می باشد
به استناد خط پروژه شماره  1484 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 14/10 مترمربع از 

.اعیان (شامل ساختمان اصلی و بارانداز) می باشد
از بابت 17/83 مترمربع احداث بارانداز، احداث بالکن مسکونی به مساحت 6/47 مترمربع و 
عدم رعایت عقب نشینی داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12985 مورخ 

.1397/12/11 می باشد. پس از راي خالف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

92
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,029,524,000(دو میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  پانصد و  بیست و 
 چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 241.61  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/12989 بدوي 17 
شهریور-کو
چه 
حریریان

2-2-20124-52-1-0-0 92
5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

59,136,000(پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 35.2  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/04 2/97/12989 بدوي 17 
شهریور-کو
چه 
حریریان

2-2-20124-52-1-0-0 92
5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 139 مورخه 1396/09/26بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1145.34 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (سربندي و آجرچینی) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 242.67 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 57.63 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 12.06  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد غربی طبقه چهارم می باشد).(سال 

.وقوع تخلف 1397)
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوارگذاري محوطه در این مرحله در خصوص رعایت عقب نشینی فعال  -11
.نمی توان اظهار نظر نمود

مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 35.20  -12
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1397)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.96 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 72.59 درصد می باشد
*********

حالیه با توجه به نامه شماره ش ر - 216731 - 1397 دبیر محترم کمیسیون ماده صد، 
مساحت عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم بصورت ردیف جداگانه در فرم تحلیل ورود 

 .گردید
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 

سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 
خصوص اضافه بناي تجاري حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  580,250(پانصد و  هشتاد هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 4.22  2.5
 

55000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/23 2/97/12991 بدوي منظریه-خی
ابان 

ولیعصر-باال
تر از لواشی

2-3-10076-89-1-0-0 92
6

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1 130000  , 1375 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,000,000(سیزده میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

130000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5  برابر ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر تراکم با 
توجه به تایید استحکام بنا بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستري، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 55,643,250(پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل و  سه 
هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 171.21  2.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند ملک فوق بصورت نسق ساز بوده که  بر روي آن ساخت و ساز 
.صورت گرفته و داراي تخلفاتی به شرخ زیر میباشد

احداث یک باب تجاري به مساحت 19/22 متر مربع (سال ساخت 1360) -1
احداث یک باب تجاري به مساحت 18/80 متر مربع (سال ساخت 1373)-2

احداث یک باب خانه به مساحت 113/22متر مربع در ضلع شمالی ملک سال ساخت  -3
1360)(الزم به ذکر است که  تا سال 1375 بصورت 1 باب خانه بوده که مالک در سال 1375 
یک باب خانه را به دو باب تبدیل مینماید. در حال حاضر دو باب خانه موجود بوده یکی به 

(مساحت 47/15 متر مربع و دیگري به مساحت 66/07 متر مربع
احداث یک باب خانه بصورت  یک طبقه در ضلع جنوبی  در همکف به مساحت 55/71 و  -4
طبقه اول  به مساحت 100/30 متر مربع (مجموعا به مساحت 156/01 متر مربع)(سال ساخت 

1375)
 (احداث بارانداز به مساحت 15/2 متر  مربع (سال ساخت 1375 -5

با توجه به سال وقوع تخلف 2 باب کسري پارکینگ مسکونی را دارد-6
*********************************************************
*********************************************************

************
از بابت احداث مغازه اول به مساحت 15 متر مربع - مغازه دوم به مساحت 22 متر مربع و 
احداث خانه مسکونی به در ضلع شمالی به مساحت 123 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده 
صد به  شماره 5756 مورخ 1373/11/06 و راي کمیسیون تجدید نظر به  شماره 6367 مورخ 

.1373/12/04 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به تغییرات وضع موجود و ارائه نقشه برداري از طرف متقاضی و ارا کمیسیون 
:به دلیل خطا در محاسبه یابی  و تغییرات جدید داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

اضافعه بنا بصورت همزمانساز از  بابت مغازه اول به مساحت 4/22 متر مربع (سال ساخت  -1
1360)

 کاهش بنا نسبت به راي صادره از بابت مغازه دوم به مساحت 3/2 متر مربع -2
کاهش بناي مسکونی نسبت به راي صادره از بابت احداث خانه مکسونی در ضلع شمالی -3

(به مساحت 9/78 متر مربع
(تبدیل یک باب خانه به دو باب خانه در ضلع شمالی (سال وقوع 1375 -4

احداث یک باب خانه بصورت  یک طبقه در ضلع جنوبی  در همکف به مساحت 55/71 و -5
طبقه اول  به مساحت 100/30 متر مربع (مجموعا به مساحت 156/01 متر مربع)(سال ساخت 

1375)
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 (احداث بارانداز به مساحت 15/2 متر  مربع (سال ساخت 6-1375
داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی را دارد -7

*********************************************************
*********************************************************

****
اظهار نظر در مورد عقب نشینی متعاقبا پس از  ارائه سند مالیکت از طرف متقاضی  اعالم 

 .میگردد
.مغازه اول در حال حاضر به شغل سوپرمارکت مشغول به فعالیت میباشد
 .مغازه دوم در حال حاضر به شغل ارایشگاه مردانه مشغول به فعالیت میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
*********************************************************
*********************************************************

********************************
با توجه به پرسش واحد درآمد متراژ کلی مشمول تراکم فعلی مسکونی  یعنی 171/21 متر 

.مربع  خارج از 25 درصد تراکم می باشد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم زهرا مسگري کارگر 
رشتی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 22.37 

مترمربع، تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 34.08 مترمربع، اضافه بناي همزمان 
ساز در طبقات اول و دوم و زیرشیروانی جمعاً به مساحت 14.81 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 10,661,100(ده میلیون و  ششصد و  شصت و  یک هزار و  

یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.      

جریمه 71.26  2
 

55000  , 1369
 , 1370

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/12992 بدوي خیابان 
الکانی-کوچ
ه اسالمی

2-2-10027-27-1-0-0 92
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ اعیان 
.یک باب خانه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

برروي پالك فوق پروانه  ساختمانی به شماره 166 مورخ 1368/05/08 و پایانکار به شماره 
42356 مورخ 1369/09/21 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به مساحت 173 متر مربع صادر شده 
است .(طبقه همکف به مساحت 53/5 متر مربع- طبقه اول به مساحت 58 متر مربع- طبقه 

دوم به مساحت 61/5 متر مربع)
حالیه طی بازدید بعمل امده با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف  به مساحت 22/37 مربع (سال وقوع 1370) -1

تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 34/08 متر مربع (سال وقوع 1370) -2
اضافه بنا در طبقه اول بصورت همزمانساز به مساحت 0/61 مربع (سال وقوع 1369) -3
اضافه بنا در طبقه دوم بصورت همزمانساز به مساحت 3/96 مربع (سال وقوع 1369)-4

اضافه بنا در زیرشیروانی  بصورت همزمانساز به مساحت 10/24مربع  (سال وقوع 1369)-5
*********************************************************

********************************

 .با توجه به سال  وقوع تخلف مشول کسري پارکینگ نمیگردد
 .به استناد خط پروژه 665 فاقد عقب نشینی میباشد

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده به شماره 2/97/12992 مورخ 1397/12/11 
بوده که بپیوست میباشد

.بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

739,200(هفتصد و  سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/04 2/97/12993 بدوي خیابان 
آزادگان-کو
چه 
حاتم-بن 
بست بهروز

2-3-10184-27-1-0-0 92
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 820,915,200(هشتصد و  بیست میلیون و  نهصد و  پانزده هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 122.16  2
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 2/97/12993 بدوي خیابان 
آزادگان-کو
چه 
حاتم-بن 
بست بهروز

2-3-10184-27-1-0-0 92
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 134 مورخ 1394/12/25بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 501/4 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 118/95 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 32/55 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/75 متر  -1
(مربع بصورت بارانداز بوده که همگن و بتنی اجرا  شده است. )(جز اصلی ساختمان  میباشد

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 28/8 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 28/8 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 28/8 متر مربع-4

کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 4/48 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -6

 طبقات اول تا سوم به مساحت 3/21 متر مربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 0/44متر مربع در همکف که 

. .بعنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

 .داراي پرونده به شماره 318532 مورخ 1397/07/15 میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

92
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/12/07 2/97/12995 تجدید 
نظر

خیابان  امام 
خمینی 
-روبروي 
هتل 

پردیس-کو
ي ناصریه

2-3-10103-17-1-0-0 92
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 70,199,500(هفتاد میلیون و  یکصد و  نود و  نه هزار و  
پانصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 45.29  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 230,733,000(دویست و  سی میلیون و  هفتصد و  سی و  سه 

هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 24.81  3
 

3100000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و یا 
افزایش تعداد مغازه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 77,376,000(هفتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 24.96  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه 

هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 126مورخه 1394/12/16 بصورت 2 طبقه 
روي مغازه به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت 

.کلی 243.02 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 23.67 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.12 مترمربع -4
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 24.81  -5

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 1.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -7

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 66.70 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 1واحد به 2 واحد.(سال وقوع تخلف 1396)

با توجه به پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ تجاري، داراي 1باب کسري  -9
.پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)

حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر و طول 4.53 متر رعایت نگردیده و عرض موجود  -10
به صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو بصورت 

تراس موجود می باشد)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

همچنین در زمان صدور پروانه طبق بند 11صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/12/5 ا 
احداث بنا در حد 2 طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 20 مترمربع و به ارتفاع 
3/4 متر و در یک واحد مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع شرقی 
پالك و با تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت 

.گردید
راي فوق الذکر داراي اصالحیه به شماره 94/31/37114/ص مورخه 1394/6/15 است که طی 
این اصالحیه رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري از سمت ضلع غربی پالك موصوف اصالح 

.میگردد
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به استناد بند 19 صورت جلسه مورخه 1392/08/05 کمیسیون ماده 5 در صورت تخطی 
مالکان از مصوبات کمسیون ماده 5 و احداث بناي مازاد بر آراي صادره ( بیش از 5% زیر بناي 
کل ساختمان) کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با راي کمسیون به عنوان تخلف 

ساختمانی محسوب و به دبیر خانه کمسیون ماده 100 شهرداري گزارش می گردد لذا حالیه 
داراي بناي مازارد بر تراکم (بازگشت تراکم اعطایی)به مساحت 25.29 مترمربع و مغازه 

.تجاري به مساحت 20 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.43 درصد بوده و سطح اشغال وضع 

.موجود 87.97 درصد می باشد
**********

حالیه متقاضی در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت سند تعهد نامه غیرمالی شماره 
358774 مورخه 1398/02/18 از دفترخانه شماره اسناد رسمی شماره 9 با شماره 22593 

.مورخه 1398/02/18 ورود به شهرداري ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,115,822,400(یک میلیارد و  یکصد و  پانزده میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار 
و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر 
به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 120.76  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/12996 بدوي منظریه-کو
چه شهید 
علومی-کو
چه امیدوار

2-3-10022-37-1-0-0 930

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 3,091,200(سه میلیون و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.84  0.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 1396/03/24 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 513/31 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 120/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1397)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 30/19 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30/19 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30/19 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30/19 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 22/54  -5
مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 1/84 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

قابل ذکر است درخصوص اصالح حد شمالی جهت سند مالکیت در زمان صدور پروانه تاکنون 
.سند اصالحی ارائه نگردیده است

از بابت تخلفات مشتمل بر 120/76 مترمربع اضافه بنا و 1/84 مترمربع تخطی از تبصره 7 
داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 2/97/13161 مورخ 1397/12/25 مبنی بر جریمه 

.می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59/00 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74/13 درصد می باشد.(به میزان 15/13 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي پویان اسرافیلیان مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به 
مساحت 20.94 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 
29.79 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.81 مترمربع، تبدیل راه پله به انباري به 

مساحت 4.43 مترمربع، تغییر جانمایی به مساحت به مساحت 28.5 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 871,945,200(هشتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  

نهصد و  چهل و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 148.29  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/12 2/97/12997 بدوي چهار راه 
استانداري 
سابق-روبرو
ي شهربازي 
-کوچه 
فرهنگ

2-2-20073-156-1-0-0 931
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخه 1396/12/26 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 567/05 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 233/31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20/94 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20/94 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 149/55 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/83 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 29/79 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -7
 به مساحت 1/81 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت  -8
4/43 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی به مساحت 5/70 مترمربع در همکف و طبقات  -8
مجموعا به مساحت 28/50 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9
.به مساحت 59/06 مترمربع کسري فضاي باز دارد -10

.به مساحت 18/85 مترمربع کسري فضاي سبز دارد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -12

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -13
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش یک درب 4 متري پارکینگ شماره 3 تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 

.حاشیه اي) لذا مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ می گردد
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الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 79/40 درصد می باشد.(به میزان 11/10 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا بصورت سرویس و انبار  ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی جریمه بمبلغ  10,812,000(ده میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار )ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.72  1
 

850000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 2/97/12999 تجدید 
نظر

قلمستان--
دلشاد

2-2-20078-25-1-0-0 93
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و سال وقوع تخلف ، راي صادره منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید 

ارائه ننموده است لذا راي بدوي  عینا تایید میگردد.

ردتخلف 34.85 55000  , 1347 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 54متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه با اخذ تعهد ثبتی می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

54 850000  , 1388  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ اعیان یکبابخانه و فاقد حقوق 
ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت و 
متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در سیستم بر 
.اساس کروکی ارسالی اداره ثبت می باشد.(ضمنا سند مالکیت عرصه ارائه نگردیده است)
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی، انبار، سرویس بهداشتی 

:و مغازه و بالمانع مندرج در سیستم و حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
توسعه بنا (بصورت احداث اتاق) به مساحت تقریبی 10 مترمربع با مصالح بلوك در حد  -1

.شمال شرقی اعیان اصلی.(سال وقوع 1388)
احداث سرویس بهداشتی با مصالح آجري به مساحت 2.72 مترمربع در منتهی الیه شمال  -2

.شرقی.(سال وقوع 1388)
اضافه بناي همزمان ساز در بناي اصلی با مصالح بنایی به مساحت 23.06 مترمربع.(سال  -3

.وقوع تخلف 1347)
اضافه بناي همزمان ساز بصورت انباري به مساحت 11.79 مترمربع.(سال وقوع تخلف  -4

(1347.
.تعویض قسمتی از سربندي اعیان اصلی.(سال وقوع 1388) -5
.مغازه موجود فاقد بلکن، تابلو و فعالیت شغلی است

.ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بصورت تقریبی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 444 به مساحت تقریبی 25 مترمربع از عرصه، به مساحت 
تقریبی 29 مترمربع از اعیان و در مجموع به مساحت کلی 54 مترمربع داراي عقب نشینی 

.می باشد
حالیه متقاضی نامه اي از اداره ثبت ارائه نموده که طی آن اعالم داشته از آنجائیکه طبق سند 
مالکیت و نقشه، در حد جنوب به کوچه محدود می شد حالیه در وضع موجود ملکی موجود 
می باشد لذا ضمن بررسی وضع موجود نتیجه را به این اداره اعالم تا اقدامات بعدي صورت 
گیرد.(به پیوست نقشه اولیه ارسال می شود). در این راستا اعالم می گردد در بازدید میدانی 
و همچنین خط پروژه تهیه شده در حد جنوب کوچه رویت نگردیده و در این حد پالك فوق 

.به یک مغازه منتهی می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
1,609,910,400(یک میلیارد و  ششصد و  نه میلیون و  نهصد و  ده هزار و  چهارصد) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 239.57  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 2/97/13001 تجدید 
نظر

منظریه 
-رجبی2
-نبش بن 
بست 
شکرلب

2-3-10058-64-1-0-0 93
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 127,260,000(یکصد و  

بیست و  هفت میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 75.75  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 43 مورخ 1395/07/06 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام رزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 657/35 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 238/9 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 35/18 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 50/93 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 50/93 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 50/93 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 50/93 متر مربع-5
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 18/83 متر مربع -6

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 16/65 متر مربع در همکف و به 
مساحت 59/1 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 75/75 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
به مساحت 27/51 متر مربع کسري فضاي باز دارد -8

به مساحت 40 متر کسري فضاي سبز  دارد -9
بناي مازاد  بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت  -10

 0/67 متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

0  , 1384 1397/12/04 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/13006 بدوي -
تختی--گل
ستان

2-1-10049-40-1-0-0 93
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص ، تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
12,658,883(دوازده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هشتصد و  هشتاد و 

 سه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.83  0.5
 

445500  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/319237 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه شماره ش 
ر-161674-97/8/23 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك 
ارائه شده داراي یک جلد سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی فرعی 48 مجزي شده  از 
شماره هاي 52/471/70/69 بصورت ششدانگ یکقطعه زمین ( سند مالکیت فاقد حدود ابعاد 
و مساحت ) بوده برابر سوابق موجود در شهرداري  از بابت اعیان داراي سوابق پرداختی 
عوارض سطح شهر بشماره 22109 میباشد سوابق فیش پرداختی   در صفحه شماره 19 اسکن 
موجود است برابر برگ معامالت تک برگی از نوع سند بیع قطع براي دفترخانه شماره 60  
. بالمانع بشماره 3/22/6351و3/33/3234-83/2/22 از شهرداري صادر گردیده است

...................
وضعیت موجود بر روي پالك فوق باراندازي با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن در  قسمت 
ورودي ملک در حد جنوب به سمت کوچه و همچنین قسمت  حد شمال   ( سمت حیاط 
خلوت) کال با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن مسقف گردیده است  سوابقی رویت نشده 

.  است
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي حسین یگانه داراي پروانه 
اشتغال بشماره 00029-600-11 مساحت اعیان بسطح 167/08 متر مربع مساحت بارانداز حد 
جنوب بسطح 38/30 متر مربع و مساحت بارانداز حد شمال بسطح 18/53 متر مربع  ترسیم 

: و اعالم گردیده است با توجه به بالمانع صادره مواردتخلف به شرح زیر است
 احداث بارانداز بسطح 38/30 متر مربع در حد جنوب قسمت درب ورودي ماشین رو -1

 احداث بارانداز بسطح 18/53 متر مربع در حد شمال قسمت حیاط خلوت -2
. سال محاسبه تخلف 1384 میباشد 

با توجه به خط پروژه موجود در شهرداري بشماره 1185 در حد جنوب داراي عقب نشینی 
.بسطح یک متر مربع میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي حسین قویدل کلور، پس از مالحظه جامع 
محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و 

توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع 
امر به کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی رعایت اصول شهرسازي و فنی، قرار 
امر کارشناسی صادر ، پس از وصول نظریه کارشناس رسمی به شماره 68965 مورخ 
97.04.14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید ایستایی ساختمان، 
بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 13.36 مترمربع، اضافه بنا در نیم طبقه و تبدیل 
آن به یک طبقه به مساحت 89.74 مترمربع، احداث طبقه مازاد ( طبقه دوم ) به 
مساحت 154.27 مترمربع، احداث طبقه مازاد ( طبقه سوم ) به مساحت 154.27 

مترمربع ضمن نقض راي اصداري مذکور با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به  به مبلغ 

2,420,443,200(دو میلیارد و  چهارصد و  بیست میلیون و  چهارصد و  چهل و  سه 
هزار و  دویست)  ریال محکوم و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص عدم رعایت عرض 
حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات خود عمل نماید.راي صادره قطعی و الزم 

االجراست.

جریمه 411.64  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 2/97/13007 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
حافظ--کیه
ان  بن بست 
اجاقی

2-2-20094-21-1-0-0 93
5

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 به 4 واحد، نظر به اینکه موضوع تخلف  
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، لذا حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی 

صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 3  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 12.2 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ20,496,000(بیست میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 12.2  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره    2/33/213660-94/9/3   شهرداري منطقه2  که بصورت 
غیابی بوده از بابت اضافه بنا و تخطی مالک از تبصره کلی  7  سقف تراکم شهري بمساحت 
کلی 417/55 متر مربع داراي آراي بدوي بشماره 2/94/9320-94/12/4 و تجدید نظر 
بشماره 2/95/9903-95/6/2 مبنی بر تخریب بنا محکوم گردیده بود حالیه عطف بنامه 
شماره ش ر -195213-97/10/10    کمیسیون محترم شعبه 2 طی بازدید بعمل آمده بهمراه 
مالک از مکان فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 
398/1 قطعه دوم تفکیکی که بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 4-94/3/3 بصورت 1/5 
طبقه  بمساحت کلی 190/65 متر مربع در یکواحد مسکونی  از سوي شهرداري صادر گردیده 

. است
وضعیت موجود ساختمان صدرالذکر بر خالف مدلول پروانه  بصورت 3 طبقه روي پیلوت  در 
مرحله اتمام سربندي و گچ کاري  داخلی بوده با توجه به نقشه برداري  ارائه شده توسط 
مهندس نقشه بردار آقاي مهندس  حسین یگانه داراي پروانه اشتغال بشماره 11-600-00029 
عضو سازمان نظام مهندسی مساحت  کل ساختمان را بسطح 602/29 متر مربع  بصورت  3 
طبقه  در 4 واحد مسکونی ترسیم و اعالم نموده است با توجه به بررسی  پروانه و نقشه هاي 
معماري زمان پروانه  داراي اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت کلی 411/64 متر مربع به 

 شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف بسطح 13/36 متر مربع ( الزم بذکر است در زمان پروانه قسمتی از  -1
پیلوت بصورت یکواحد مسکونی بسطح 72/21 متر مربع بوده در زمان اجراء عملیات 

ساختمانی بر خالف مدلول پروانه حذف گردید و بصورت پیلوت و پارکینگ اجراء شده است)
اضافه بنا در نیم طبقه بسطح 89/74 متر مربع تبدیل آن به یکطبقه در یکواحد مسکونی -2

 
  احداث یکطبقه مازاد در طبقه دوم بسطح 154/27 متر مربع بصورت یکواحد مسکونی -3
 احداث یکطبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 154/27 متر مربع بصورت 2 واحد مسکونی -4
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی -5
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت  12.20 مترمربع، بعنوان تخلف 

.ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
.تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به 4 واحد مسکونی  افزایش یافته است -6

با توجه به پیش آمدگی در حد شرق در طبقات 2 و 3 رعایت عرض حیاط خلوت نمیگردد , و 
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. دراین قسمت نورگیر به سمت حیاط خلوت دارد
با توجه به عدم کف سازي  و عدم دیوار چینی و عدم تعبیه درب ورودي  کسري پارکینگ 

 متعاقبا اعالم میگردد
مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري 

.میباشد
.سال محاسبه تخلف 1394 میباشد

 با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب3.5  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

6,726,047(شش میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار و  چهل و  هفت) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 5.84  3.5
 

329063  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/13027 بدوي باقرآباد-فت
حی

2-1-10011-26-1-0-0 93
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

4,712,182(چهار میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار و  یکصد و  هشتاد و  دو) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ 
تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 7.16  2
 

329063  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/320081شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه شماره شماره ش 
ر -172419-97/9/8 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از 
پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی و داراي 3 باب مغازه برابر مدارك ارائه شده داراي 
سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 3216/1 بصورت ششدانگ اعیان یکباب خانه مشتمل 
بر 3 باب انباري  بمساحت 301/50 متر مربع از بابت  اعیان مسکونی بسطح 85 متر مربع  و 
احداث 3 باب مغازه  باب اول بسطح  19/50 متر مربع و بر روي آن بالکنی بسطح 5/30 متر 
مربع  و باب دوم بسطح 19/50 متر مربع  بر روي آن بالکنی بسطح 5/60 متر مربع  و باب 
سوم بسطح 18 متر مربع بر روي آن بالکنی بسطح 4/25 متر مربع  و همچنین از بابت عقب 
نشینی بسطح 25 متر مربع  داراي آراي بدوي بشماره 3169-86/3/6 و تجدید نظر بشماره 
5272-86/4/11 از بابت مسکونی به استناد نامه 13/49986-69/12/1 ستاد بازسازي بیناد 
مسکن داراي مجوز و از بابت 3 باب مغازه و بالکن مبنی بر جریمه بوده و در خصوص عقب 
نشینی نیز با اخذ تعهد ثبتی محکوم گردیده بود برابر کپی سوابق ارائه شده  نسبت به راي 
صادره اجراي حکم گردیده است .سوابق منضمه میباشد . وضعیت موجود مغازه ها  از سمت 

: راست به شرح زیر است
باب اول با فعالیت شغلی ابزار یراق فاقد تابلوي تبلیغاتی -1

باب دوم ( مغازه وسطی) با فعالیت شغلی میوه فروشی فاقد  تابلوي تبلیغاتی -2
باب سوم با فعالیت شغلی نصب درب هاي اتوماتیک داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد (  -3

 ارتفاع 1/30 متر در طول دهنه مغازه )
-------------------------------------------------------------

----
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي رسول امامی داراي 
پروانه اشتغال  بشماره 00043-600-11 عضو سازمان نظام کاردانی  ساختمان استان گیالن 
مساحت 3باب مغازه بسطح 59/16 متر مربه و مساحت بالکن 3 باب مغازه بسطح 18/83 متر 
مربع و مساحت مسکونی بسطح 92/16 متر مربع بمساحت  ترسیم گردیده است با توجه 
کروکی نقشه برداري ارائه شده مساحت کلی اعیان بسطح  170/15 متر مربع  اعالم شده و 
مساحت کلی برابر سوابق راي کمیسیون بدوي و تجدید نظر از بابت مسکونی بسطح 85 متر 
مربع و 3باب تجاري بسطح 57 متر مربع و بالکن تجاري بر روي 3 باب مغازه بسطح 15/15 
متر مربع کال بسطح 157/15 متر مربع  بوده و مطابقت با راي صادره کمیسیون  داراي 13 متر 

: مربع اضافه بنا بدلیل خطاء در مساحت یابی  میباشد مغایرت به شرح زیر است
 اضافه بناي مسکونی بسطح 7/16 متر مربع -1

اضافه بناي تجاري بسطح 2/16 متر مربع در 3 باب مغازه -2
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 اضافه بناي تجاري بصورت بالکن بسطح 3/68 متر مربع در 3 باب مغازه -3
اضافه بنا هاي اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی بوده سال محاسبه تخلف بر اساس 

.راي صادره مربوط به سال 1386 میباشد
با توجه به خط پروژه شماره 2304  داراي عقب نشینی بسطح 25 متر مربع برابر خیابان 16 
متري اصالحی میباشد.( از بابت عقب نشینی در کمیسیون محترم بدوي و تجدید نظر 

صدرالذکر مطرح گردیده است)
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به تایید استحکام بنا در طبقه مازاد بر اساس نظریه کارشناس 

رسمی دادگستري، تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
براي طبقه مازاد و تبدیل راه پله به بناي مفید و اضافه بناي زیرشیروانی، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 730,934,400(هفتصد و  سی میلیون و  نهصد و  سی و  چهار 
هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 108.77  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 2/97/13030 بدوي الکانی-صن
دوق 

عدالت-نب
ش بن بست 
گل سرخ

2-2-20086-153-1-0-0 93
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 218 مورخه 1396/12/28 به صورت 1 
طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 222/78 مترمربع 
صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت 

.کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 107/71 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0/09 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/09 مترمربع -2
اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به مساحت 97/80 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 9/91 مترمربع. الزم به توضیح است از مقدار مزبور  -4
به مساحت 5/05 مترمربع از بابت افزایش مساحت انباري از 5 مترمربع به 10/05 مترمربع می 

باشد. (5/05 مترمربع عوارض درآمدي )
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 0/97 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

مشمول تبصره 7 نمی گردد. (در زمان صدور پروانه کال داخل تراکم)
بر اساس نامه شماره ش ر- 150628-1395 مورخه  s رعایت فضاي سبز و فضاي باز در پهنه

.1395/07/26 معاونت محترم شهرسازي و معماري الزامی نمی باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 107/71 مترمربع و تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي 
مسکونی به مساحت 1/06 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/97/13030 مورخ 1397/12/04 و راي تجدیدنظر به شماره 2/97/13133 مورخ 

1397/12/21 مبنی بر جریمه می باشد. همچنین از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 
21/41 مترمربع و دو باب کسري پارکینگ تجاري بنا بر آرا مزبور داراي راي تخریب و اعاده 
به وضع پروانه بوده که در وضع موجود راي تخریب اجرا گردیده و صورتجلسه تخریب مورخ 
1398/08/11 داراي امضا مسئول حراست، نماینده بازرسی و نماینده جلوگیري از تخلفات 

.ضمیمه گردیده است
حالیه داراي مابه التفاوت در بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به 

.زیربناي مسکونی به مساحت 0/09 مترمربع ( کاهش نسبت به راي ) دارد
.قابل ذکر است مغازه مزبور به صورت فروشگاه محصوالت لبنی مورد استفاده قرار می گیرد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
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.اشغال وضع موجود 80 درصد می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را از بابت بارانداز که به عنوان پارکینگ مسکونی می باشد ،  با 
ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 36,000,000(سی و  شش میلیون ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30  1
 

1200000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 2/97/13033 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-م
طهري-ساغ
ریسازان-8
 متري

2-3-10003-5-1-0-0 93
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با توجه به محتویات پرونده  ، راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و دلیلی 
بر نقض راي بدوي نمیباشد ،  لذا راي بدوي عینا تایید میگردد.

ردتخلف 116.48  0
 

55000  , 1350 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بر روي 
پالك فوق   بصورت یکباب ساختمان مسکونی  ویالئی قدیمی عرصه تقریبی بسطح 206.30 
متر مربع  داراي اعیان مسکونی بسطح 116.48 متر مربع (که از این مقدار بسطح 18.49 
بصورت انباري و سرویس بهداشتی  با قدمت تقریبی سال 1350 میباشد )حالیه مالک 

مبادرت به  احداث بار انداز فلزي با ارتفاع 5 متر بسطح تقریبی 30 متر مربع  با مصالح فلزي 
اقدام نموده است   با توجه عدم همکاري مالک  در خصوص ارائه مدارك و بالمانع  تمامی 
ابعاد موجود در جدول کاربریها  و قدمت اعالم شده به صورت تقریبی می باشد و ابعاد و 
برابر خط   .حدود دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود
پرژه شماره 744 کل ملک در حریم رودخانه قرار دارد ( در خصوص مقدار دقیق عقب 
  .نشینی نیاز به ارائه سند مالکیت  وانعکاس ملک بر روي خط پروژه ) متعاقبا اعالم میگردد
با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي 
برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت 
نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام 

مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 4,488,960(چهار میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار 
و  نهصد و  شصت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 13.36  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13037 بدوي خیابان 
آزادگان 
-کوچه 
نادرصفایی-
روبروي 
دبیرستان 
شریعتی-اي
ن ملک 
تجمیعی 
باکد32
همین بلوك 
میباشد

2-3-10181-31-1-0-0 93
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در خصوص تخلف بابت افزایش یک  واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون 
آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا 

موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر 
می گردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

146,848,000(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 56.48  2
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ12.35 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه  با اخذ تعهد محضري می باشد. 

رعایت عقب 
نشینی

12.35 3360000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت اعیان یک باب خانه به شماره 4262/10 به 
مساحت 678/25 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد. از بابت عرصه نیز داراي سند اجاره 

.نامه اوقاف به شماره 116598 مورخ 1383/05/07 می باشد
در وضع موجود بدون پروانه ساختمانی اقدام به احداث یک دستگاه آپارتمان به صورت 3 
.طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی گردیده است. حالیه در مرحله بهره برداري می باشد
برابر پرونده به شماره ارجاع 212394 موجود در واحد تخلفات ساختمانی به مساحت 

1403/41 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 180/59 مترمربع خارج تراکم می باشد.(کاربري 
مسکونی با تراکم متوسط و بافت موجود) الزم به ذکر است به مساحت 13/36 مترمربع از 
زیربناي داخل تراکم مربوط به راه پله و آسانسور زیرشیروانی بوده که در سال 1397 احداث 

.گردیده است
.برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه وضع موجود برابر 621/16 مترمربع می باشد
از بابت تخلفات صورت گرفته به مساحت 1455/89 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 
124/11 مترمربع خارج تراکم داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 16262 مورخ 
1389/08/16 مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 11165 مورخ 

.1391/09/27 مبنی بر جریمه می باشد
قابل ذکر است در زمان ارسال به کمیسیون ماده صد به صورت 11 واحد مسکونی ارسال 
گردیده که در وضع موجود و برابر نقشه برداري ارائه شده به صورت 12 واحد مسکونی می 
باشد. همچنین برابر نقشه هاي معماري ارسالی به کمیسیون ماده صد فاقد آسانسور بوده که 

.حالیه آسانسور اجرا گردیده است

حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 65/84 مترمربع کاهش بناي داخل تراکم (نسبت به 
راي) و افزایش بناي داخل تراکم به مساحت 13/36 مترمربع (سال وقوع 1397 با توجه به 
احداث راه پله و آسانسور به بام) و افزایش بناي خارج تراکم به مساحت 56/48 مترمربع 

.(همزمانساز و به علت خطا در محاسبات) می باشد
همچنین از بابت مابه التفاوت فوق الذکر  داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 

2/97/13037 مورخ 1397/12/11 بوده که بپیوست میباشد
*********************************************************

********************
حالیه با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري جدید مههور به مهر نظام مهندسی به دلیل تغییر 
در مساحت نقشه برداري در طبقه زیرشیروانی داري اضافه بنا به مساحت 4/89 متر مربع  

 .بصورت همزمانساز با سال وقوع 1389 میباشد
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کسري پارکینگ ندارد
 مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

ارتفاع پیلوت رعایت نمی گردد(حدود 5 متر)
برابر اسناد مالکیت حد شمالی پالك به خندق متروکه قید گردیده است که براساس گزارش 
هاي ارسالی به کمیسیون ماده صد سازمان مربوطه برابر نامه شماره 2315/21 مورخ 
1389/10/04 اعالم نموده که در حد شمال پالك فوق هیچ گونه فاضلکشی مشاهده نشده 
است لیکن نامه مزبور در پرونده فنی موجود نمی باشد. مجددا نیز طی نامه شماره 

.97/101/11751 مورخ 1397/11/15شرکت آب و فاضالب،خندق موصوف متروکه می باشد
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پروانه و پایانکار 

همزمان را دارد
 .به استناد خط پروژه شماره 513 فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

79,850,400(هفتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 47.53  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/11 2/97/13038 تجدید 
نظر

مطهري-گذ
ر فرخ-میان 
تکیه

2-3-10184-63-1-0-0 940

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 868,963,200(هشتصد و  شصت و  هشت میلیون و  نهصد و  شصت و  

سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 129.31  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 38 مورخ 1393/02/15 به صورت 3/5 
طبقه در 6 واحد مسکونی و بمساحت کلی 1079/85 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 

.ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 140/80 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
.در همکف الی طبقه دوم کاهش یا اضافه بنا ندارد -1

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11/49 مترمربع (به علت عدم رعایت دو متر عقب  -2
سازي)

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 129/31 مترمربع  -3
(از این مقدار به مساحت 24/39 مترمربع به صورت تراس غیرمسقف می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 20/13 مترمربع -4
کاهش بنا به صورت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 54/78 مترمربع -5

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 واحد به 7 واحد مسکونی با توجه به احداث یک  -6
طبقه مازاد

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -7
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 47/53 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 11/49 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
.شماره 2/95/10184 مورخ 1395/09/02 می باشد

حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد:(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 129/31 مترمربع -1

تخطی از تبصره 7 به مساحت 47/53 مترمربع -2
.الزم به ذکر است سطح اشغال وضع موجود و پروانه صادره یکسان می باشند

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 785,484,000(هفتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد 

و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 155.85  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13040 بدوي سردار 
جنگل-کوچ
ه سرچشمه

2-2-10205-18-1-0-0 941

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 82,034,400(هشتاد و  دو میلیون و  سی و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.83  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 94 مورخ 1396/04/18 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 697.90 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:154.17 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 30.04 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.04 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30.04 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30.04 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.97 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 1.68 مترمربع

 .کسري پارکینگ ندارد -8
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت مجموعا  -9

.48.83 مترمربع می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر 5 مترمربع مساحت انباري  -10
زیرشیروانی به مساحت مجموعا 1.17 مترمربع(این مورد صرفا بایستی بصورت درآمدي 

پرداخت شود.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 73.84 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي جمشید مهدي زاده سیاهرودي و شرکا نسبت به راي بدوي 
به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، 
صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، بابت اضافه بنا در 
همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 16.32 مترمربع، اضافه بنا در طبقه 
پنجم به مساحت 45.3 مترمربع ( از این مقدار به مساحت 28.98 مترمربع عدم 
رعایت دو متر عقب سازي می باشد. )،اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 9.04 

مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 24.3 مترمربع با ملحوظ قرار دادن 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن نقض راي بدوي  و تقلیل جریمه از ضریب  
2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  807,609,600(هشتصد و  

هفت میلیون و  ششصد و  نه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد. 

جریمه 160.24  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13043 تجدید 
نظر

خیابان  
مطهري-گذ
ر 

فرخ-کوچه 
صومعه 
بیجار-کوچ
ه  تیر

2-3-10232-79-1-0-0 94
2

در خصوص تراکم اعطائی راي بدوي عیناً تایید می گردد.    جریمه 151.25  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 61 مورخه 1395/09/15 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1104.63 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 135.94مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 45.3 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 28.98  -6
مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شرق می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1396.
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 24.3 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.17 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما اجرا گردیده است)

الزم به ذکر است در زمان صدور پروانه داراي درب 3 و 4 متري، بدون پارك حاشیه اي  -13
بوده در صورتی که در وضع موجود عالوه بر یک درب 3 و 4 متري داراي یک درب 2.5 متري 

.نیز می باشد
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 151.25  -14
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.73 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15

.موجود 65.20 درصد می باشد

94
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 
دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به 
موجب نظریه شماره 228695 مورخ 97/11/27 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ 13.389.550.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و 
احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد 

لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 2,677,910,000(دو میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  هفت میلیون 

و  نهصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 356.12  0
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/30 2/97/13046 بدوي الکانی-خیاب
ان 17 
شهریور

2-2-20088-109-1-0-0 94
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري هفت قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 934,500,000(نهصد و  

سی و  چهار میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 175  1.5
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص توسعه بناي مسکونی به مساحت 45.79 مترمربع ،از آنجاییکه جز متراژ 
تعیین ارزش سرقفلی محاسبه و جریمه گردیده لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده و 

منتفی میباشد.

ردتخلف 45.79  0
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/168 مورخ 1396/12/09 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 283.39 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:45.79 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.71 مترمربع(الزم به ذکر است مطابق نقشه هاي معماري  -1
جدید ارایه شده راه پله فرار در حیاط خلوت شمالی جانمایی شده ولی با توجه به اینکه هنوز 
اجرا نشده فلذا در کروکی نقشه برداري اعیان و همچنین اضافه بناي همکف منعکس نشده 

است.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.59 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.59 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 40.61 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 61.82 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل طبقه اول به تجاري به مساحت 91.82 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل طبقه دوم به تجاري به مساحت 91.82 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل زیرشیروانی به تجاري به مساحت 52.01  -8
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل محوطه به محوطه تجاري به مساحت 58.65  -9
مترمربع

.داراي 7 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -10
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.16 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 61.02 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.رعایت 1/20 سرویس بهداشتی تجاري نمی گردد

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1397 می باشد

از بابت موراد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/97/13046 مورخ 
//.1397/11/30 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 39,715,200(سی و  نه میلیون و  هفتصد و  پانزده هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.64  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/04 2/97/13047 بدوي -
مطهري-صو
معه 
بیجار-ك 
نشاط - 
نبش بن 
--بست دنا

2-3-10232-49-1-0-0 94
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 1,060,819,200(یک میلیارد و  شصت میلیون و  هشتصد و  

نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 157.86  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با عنایت به تایید 
استحکام طبقه مازاد چهارم توسط کارشناس رسمی دادگستري ، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 914,995,200(نهصد و  چهارده میلیون و  نهصد و  
نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده 
مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس 

فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی 
گردد.

جریمه 136.16  2
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 15 مورخ 1392/03/27به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 409/10 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام سربندي می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 292/34 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 38/76 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 38/76 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 38/76 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 38/76 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 136/16 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 1/14 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 1/68 مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 23/64 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.مشمول سیما و منظر شهري نمی گردد -9

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59/40 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 83/10 درصد می باشد.(به میزان 23/70 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/04 2/97/13058 بدوي بلوار 
منظریه-نب
ش کوچه  
مسعود

2-3-10046-14-1-0-0 94
5

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
230450 مورخ97.11.28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 9017000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1,803,400,000(یک میلیارد و  هشتصد و  سه میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 34.74  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,312,920,000(یک میلیارد و  سیصد و  دوازده میلیون و  نهصد و  

بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 156.3  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 23 مورخ 1396/02/14بصورت 4طبقه  
به النضمام زیرزمین و زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی و 3 واحد تجاري  به مساحت کلی 

 .1080/6 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 144/63متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در زیرزمین به مساحت 0/02 متر مربع-1

 افزایش بنا  در همکف به مساحت 27/57متر مربع-2
اضافه بنا از بابت توسعه بناي تجاري بالکن به مساحت 6/77 متر مربع-3

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 27/57 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 27/57 متر مربع-5
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 27/57متر مربع-6

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 27/57متر مربع-7
  اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/01 متر مربع-8

 تبدیل راهرو به انباري به مساحت 0/63متر مربع-9
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر به مساحت 0/64 متر مربع-10
11بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به 

 مساحت 17/17متر مربع
 12تبدیل مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 27/97 مترمربع

افزایش تعداد مغازه ها از 3 مغازه به 4 باب مغازه که با توجه به این موضوع و اینکه -13
.پارکینگ شماره 8مورد قبول نبوده 1 باب کسري پارکینگ تجاري را دارد

تاربخ تخلف 1396
الزم به ذکر است تراسی به مساحت 26/74 در طبقه آخر (زیرشیروانی )موجود بوده که به 
همین صورت  در نقشه هاي پروانه وجود داشته ولی جز زیر بناي پروانه محاسبه نگردیده 

 .است و به همین دلیل در محاسبه عدم خالف نیز جز محاسبات نمیباشد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
.کل تبدیل مسکونی به تجاري خارج عمق تجاري قرار دارد

 مشمول نما و منظر شهري میگردد   و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) 
ریال صادر مینماید

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 2/97/13059 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه قلمستان2
-بن بست 3
 

متري-ساخ
تمان گالیل

2-2-20082-219-1-0-0 94
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  218,786,000(دویست و  هجده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  شش 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 38.19  2
 

3360000  , 1390
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/303331- 97/4/2 منطقه دو و عطف بنامه شماره ش ر - 
159612-97/8/21 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت برابر 
مدارك ارائه شده از سوي مالکین داراي داراي 3 جلد سند مالکیت تک برگی  بشماره ثبتی 
523/4 و 523/3 که دوجلد آن هر کدام  بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعیان  یکباب آپارتمان مربوط به قطعه یک   و یک جلد آن بصورت ششدانگ عرصه و اعیان 
یکباب آپارتمان  دوبلکسی مربوط به قطعه 2 تفکیکی میباشد و همچنین بر روي پالك فوق 
پروانه ساختمانی بشماره 225-87/4/2 و پایانکار بشماره 76333-90/6/30 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی بمساحت کلی 397/46 متر مربع از شهرداري صادر 
گردیده است  با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط نقشه بردار آقاي مهندس حجت 
نصریان  نیا  داراي پروانه اشتغال بشماره 00003-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی 
مساحت کل زیربنا بسطح 377/27 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است .و ضع موجود  

: مطابقت پایانکار صادره مغایرت به شرح زیر است
داراي اضافه بنا در همکف بسطح8/43 متر مربع از این مقدار بسطح 4/02 متر مربع  -1
بصورت احداث انباري در قسمت حیاط مشاعی حد جنوب زیر سایه کنسول و بسطح 2/41 
متر مربع بصورت سایبان با سازه فلزي و حلب متصل به سازه قدیمی سال محاسبه 1396 و 

مابقی بسطح 2 متر بدلیل خطاء در مساحت یابی سال محاسبه تخلف 1390
بناي مازاد بر تراکم در طبقه همکف  بسطح 6/39 متر مربع از بابت احداث آسانسور و  -2

 اتاقک آسانسور در  قسمت نورگیر مشاعی و قسمتی از پیلوت
بناي مازاد بر تراکم خارج از حد35%در طبقه همکف بسطح 12/66 متر مربع از بابت   -3
حذف 2باب انباري و سرویس بهداشتی و حذف پارکینگ در پیلوت و تبدیل  به اتاق ورزش  

.الزم بذکر است : اتاق ورزش فقط براي ساکنین آپارتمان فوق میباشد
با توجه به اینکه پارکینگ و سایبان  پیشنهادي  شماره (2)  مورد تایید نبوده  داراي   -4
  یکباب کسري پارکینگ مسکونی  از بابت حذف پارکینگ در پیلوت و تبدیل به اتاق ورزش

بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول بسطح 3/57 متر مربع از بابت  احداث آسانسوردر  -5
 قسمت نورگیر مشاعی

بناي مازاد بر تراکم  در طبقه دوم بسطح 3/57 متر مربع از بابت  احداث آسانسوردر -6
 قسمت نورگیر مشاعی

بناي مازاد بر تراکم  در طبقه سوم بسطح 3/57 متر مربع از بابت  احداث آسانسوردر -7
 قسمت نورگیر مشاعی

 سال محاسبه تخلف براي آیتم 2الی 7 مربوط به 1396 میباشد
 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 7/35 متر مربع نسبت به پایانکار صادره -8
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 کاهش بنا در طبقه دوم بسطح 7/02متر مربع نسبت به پایانکار صادره-9
 کاهش بنا در طبقه سوم بسطح 14/25 متر مربع نسبت به پایانکار صادره-10

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 227789 
مورخ 97/11/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول شهرسازي مورد تایید قرار 
می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي 
به جریمه با ضریب یک و بیست و پنج برابر ارزش معامالتی در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 53/43 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 207,041,250(دویست و  هفت 

میلیون و  چهل و  یک هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 53.43  1.25
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/06 2/97/13071 بدوي دباغیان-کو
چه هجرتی

2-3-10128-16-1-0-0 94
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/21 مورخ 1397/05/02 بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 203/1 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 52/23 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 15/11متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 17/71 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 17/71 متر مربع-3
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1/7 متر مربع-4

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -5
 طبقات اول و دوم به مساحت 1/2 متر مربع

 .به مساحت 2/54 متر مربع داراي  کسري فضاي سبز میباشد-6
 .به مساحت 18/68 متر مربع کسري فضاي باز را دارد -7

*********************************************************
*********************************************************

****************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/13071 مورخ 

 .1397/12/06  که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

 .کسري پارکینگ ندارد
تبصره ماده 7 ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

94
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,869,840,000(یک میلیارد و  هشتصد و  شصت و  نه میلیون و  

هشتصد و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 222.6  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/04 2/97/13074 بدوي حاجی 
آباد-خیابان 
گنجه 
اي-بن 
بست 
میخچی

2-1-10139-94-1-0-0 94
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
223455 مورخ 97.11.16کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 832.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 166,400,000(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  چهارصد هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.44  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

210,319,200(دویست و  ده میلیون و  سیصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 125.19  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 55 مورخ 1396/03/08 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 543.90 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:221.86 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.27 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 43.37 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 43.37 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 43.37 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 43.37 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.11 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 16.44 مترمربع -7
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(پارکینگ شماره 4 و 5 متعلق به یک  -8

واحد می باشد.)
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت مجموعا  -9

.125.19 مترمربع می باشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو، راه پله و آسانسور به انباري زیرشیروانی به  -10

مساحت 0.74 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 86.26 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

مطابق دستور معاونت محترم منطقه طی پرونده درخواست پروانه احداث بنا بر روي ملک 
فوق بایستی تا قبل از صدور عدم خالف نسبت به اصالح سند مالکیت اقدام نماید که تا 
کنون سند اصالحی ارایه نشده است.(علت دستور اصالح سند مالکیت این بوده که در زمان 
درخواست پروانه به مساحت 9.25 مترمربع خارج از حدود سند مالکیت مابین خط پروژه و 

حدود ثبتی در تصرف ملک فوق بوده است.)
با توجه به احتمال عدم رعایت عقب نشینی در محل پخ دو گذر و جهت اظهارنظر در 

.اینخصوص نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه می باشد
.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

********************************************
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با استناد به انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه زمان پروانه توسط واحد خط پروژه (به 
//.پیوست)عقب نشینی مطابق پروانه صادره رعایت می گردد

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

26.7 2100000  , 1396 1397/12/04 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/13077 بدوي بلوار 
بهشتی-15
خرداد-بیان

ي 1

2-3-10071-15-1-0-0 94
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث دوباب مغازه ، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 233547 مورخ 97/12/2 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6.298.600.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,259,720,000(یک میلیارد و  

دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 
نظریه اقلیت(نماینده وزارت کشور):با توجه به قرارگیري   ملک درطرح تعریض معبر 

14 و 51 متري ،حکم به تخریب و اعاده به وضع سابق را اعالم  می دارد. 

جریمه 57.26  0
 

2100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 210,000,000(دویست و  ده 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص نصب دکل مخابراتی با توجه به راي هیات عمومی دیوان عدالت اداري به 
شماره دادنامه 320 مورخ 96/04/13،کمیسیون مواجه با تکلیفی نیست و مقتضی است 

شهرداري برابر ضوابط قانونی خود عمل نماید.

ردتخلف 21.66 455625  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 422/40 مترمربع به 
.شماره 12/2537 قطعه 35 تفکیکی برابر سند مالکیت می باشد

در وضع موجود به صورت یک باب اعیان دوبلکس به انضمام دکل مخابراتی و دو باب مغازه 
در حد جنوبی پالك می باشد. الزم به ذکر است مغازه هاي موجود در مرحله اتمام آجرچینی 

.می باشند
از بابت اعیانات مسکونی داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق می باشد، حالیه 

:داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث دو باب مغازه به مساحت مجموعا 57/26 مترمربع با سال وقوع 1396 -1

نصب دکل مخابراتی با پایه بتنی به مساحت 21/66 مترمربع با سال وقوع 1385 -2
.دو باب کسري پارکینگ تجاري با توجه به احداث دو باب مغازه -3

به استناد خط پروژه شماره 1858 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 12/75 مترمربع از 
اعیان مسکونی در حد شمالی و به مساحت 18/10 مترمربع از عرصه در حد جنوبی و به 

.مساحت 26/70 مترمربع از اعیان مغازه در حد جنوبی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

*****************************************
با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 2/97/12254 مورخ 1397/08/22 درخصوص اخذ 
تعهد محضري از مالک درخصوص عقب نشینی، سند تعهدنامه غیرمالی به شماره 24333 

.مورخ 1397/10/13 دفترخانه شماره 168 رشت ارائه گردیده است

94
9

در خصوص اعتراض آقاي حجت اله کشاف رشتی و شرکا نسبت به راي بدوي به شماره 
فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر 
از اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري بابت اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا پنجم هر یک به 
مساحت 2.87 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 5.35 مترمربع و 
مازاد انباري به مساحت 1.14 مترمربع ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب 2
 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  119,498,400(یکصد و  نوزده 
میلیون و  چهارصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.     

جریمه 23.71  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/12 2/97/13080 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه - 
کوچه 
میهن-فرع
ي 

ششم-بن 
بست بنفشه

2-3-10063-108-1-0-0 950

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/212 مورخه 1396/12/28 بصورت 5
 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1065

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 17.22 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 2.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.34 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.14 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9

.انباري (5 مترمربع).(سال وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار چینی قسمت مشرف به شارع، در خصوص رعایت عقب نشینی  -15
.متعاقبا و پس از دیوار چینی این قسمت اظهار نظر می گردد

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -16
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50.72 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -17

.موجود 51.59 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 17.22 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي 
راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.35 
مترمربع، بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.14 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت 
انباري (5 مترمربع)، بناي مازاد بر تراکم (در مجموع همکف و طبقات)به مساحت کلی 

950

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



72.78 مترمربع بابت تغییر جانمایی و همچنین عدم رعایت عرض حیاط خلوت داراي راي 
بدوي شماره 2/97/12927 مورخه 1397/11/13کمیسیون محترم ماده صد بوده و با توجه به 
اصالح دیوار گذاري و ارائه نقشه هاي جدید دو آیتم تغییر جانمایی به مساحت کلی 72.78 
.مترمربع و عدم رعایت عرض حیاط خلوت از گزارش منتهی به راي حذف گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با عنایت به نامه شهرداري منطقه دو به شماره ش ر- 233412-97.12.02 مبنی بر 

اینکه بخشی از تخلفات اعالم شده داراي پروانه و پایانکار و بخشی دیگر داراي سوابق 
پرداختی می باشد لذا گزارش اعالمی سالبه به انتفاء موضوع و قابلیت طرح در 

کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 55  0
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/07 2/97/13082 فرم 
قرار

انبار -
نفت-باقرآبا
د-علی کیا

2-1-10043-35-1-0-0 951

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/319918 شهرداري منطقه دو و عطف بنامه شماره ش ر 
-180309-97/9/19 کمیسیون محترم شعبه ( 2) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك موجود در شهرداري بصورت یکباب ساختمان سه اشکوبه همکف شامل پارکینگ و 
یکباب مغازه و طبقات اول و دوم هرکدام یکواحد مسکونی داراي پروانه ساختمانی بشماره  
256-64/3/5 وبه استناد گزارش شماره  8250-70/5/28 کارشناس فنی  پایانکار دریافت 
نموده و همچنین برابر گزارش کارشناس موجود در پرونده  از بابت بالکن  بسطح 27/60 متر 
مربع   و اضافه بناي بالکن بسطح 9 متر مربع  و احداث شوفاژخانه بسطح 9 متر مربع در 

.محوطه  داراي سوابق میباشد
----------------------------------

وضعیت موجود ساختمان صدرالذکر بصورت 3 طبقه  همکف شامل پارکینگ  و  یکباب مغازه 
دودهنه با فعالیت شغلی فروش  کمپارس  داراي  تابلوي تبلیغاتی به ابعادارتفاع 1/20 متر در 
طول دهنه مغازه  و طبقات اول و دوم هرکدام یکواحد مسکونی میباشد   با توجه به  بالمانع 

 . صادره تخلف ندارد
سوابق بالمانع در پرونده درآمدي بشماره 34922  صفحات شماره 39الی 40 اسکن موجود و 

. .همچنین سوابق بالمانع  منضمه میباشد

 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي سیدابراهیم سیدشادهی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 21.61 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 30.29 مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به مساحت 3.04 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,102,323,600(یک میلیارد و  یکصد و  دو 
میلیون و  سیصد و  بیست و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 145.81  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/12 2/97/13083 بدوي خیابان 
آزادگان-کو
ي شهید 
سیدي 
نژاد-کوچه 
شهید 
مسعود 
مقدم

2-3-10140-50-1-0-0 95
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/224 مورخ 1396/12/28 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 675/28  

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 142/77 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 21/61 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 30/29 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 30/29 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 30/29 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 30/29 متر مربع-5
کاهش بنا  درطبقه زیرشیروانی به مساحت 12/62 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 3/04 متر مربع

سال وقوع تخلف 1397

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
.تبصره ماده 7 ندارد

 .کسري فضاي سبز  و کسري فضاي باز ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

95
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر  0
 

3360000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/12/07 2/97/13086 بدوي امام 
خمینی-گذ
ر حاج آقا 
بزرگ

2-2-20116-236-1-0-0 95
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 234649 مورخ 97/12/04 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.600.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 720,000,000(هفتصد و  بیست 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 24  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري سه قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 178,920,000(یکصد و  هفتاد و  هشت 

میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.5  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/32 مورخه 1397/05/23 بصورت 1 
طبقه روي مغازه به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به 

.مساحت کلی 209.76 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (اجراي سقف دوم و آجرچینی طبقه همکف و اول) بوده 
و با توجه به ارائه نقشه معماري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 35.5 

:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.75 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.75 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.عدم اجراي زیرشیروانی تا این مرحله به مساحت 24.1 مترمربع -3

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 24 مترمربع.(سال  -4
.وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 20 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  -5
.از 1 واحد به  2 واحد.(سال وقوع تخلف 1397)

حیاط خلوت سراسري در حد شمال به عرض 2 متر و طول 7.4 متر رعایت نگردیده و  -6
عرض موجود به صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره 

.بازشو موجود نمی باشد)(سال وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -7

.داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 20 مترمربع داراي کسري فضاي سبز و به مساحت 11.55 مترمربع داراي   -12
.کسري فضاي باز می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.55 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 94.76 درصد می باشد

.در وضع موجود ملک فوق فاقد فعالیت شغلی می باشد -14
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بازدید انجام شده از ملک،با توجه باینکه از بناي مذکور بصورت مسکونی 
استفاده می گردد و تغییري از جهت کاربري صورت نگرفته ،لذا بلحاظ عدم وقوع 

تخلف ساختمانی ضمن نقض راي بدوي مبنی بر تخریب،به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 176.47  0
 

3100000  , 1396 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1397/12/07 2/97/13090 تجدید 
نظر

آزادگان- 
کوچه حاتم  
- بن بست 
 اول

2-3-10140-84-1-2-0 95
4

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه 
دوم داراي راه پله و پارکینگ و شوفاژخانه اختصاصی در قسمت تحتانی که مساحت آن با راه 
.پله و شوفاژخانه و پارکینگ 176.47 مترمربع قطعه دوم تفکیکی (مطابق سند) می باشد
.داراي بالمانع شماره 2739 مورخه 1362/02/29 بوده و خالف زیربنایی ندارد

در وضع موجود از پالك فوق بصورت خوابگاه استفاده می گردد.(که در این خصوص داراي 
.شاکی می باشد)

همچنین بدون اخذ مجوز اقدام به انجام تعمیرات کلی بصورت جابه جایی دیوار داخلی و 
.تبدیل یک سرویس بهداشتی به دو باب سرویس بهداشتی نموده است

به استناد خط پروژه شماره 1649 به مساحت تقریبی 20 مترمربع از اعیان داراي عقب 
.نشینی می باشد

در خصوص تبدیل واحد مسکونی به مساحت 176.47 مترمربع به خوابگاه داراي راي بدوي 
شماره 2/97/12453 مورخه 1397/07/21 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر تخریب و 
متعاقب آن تصمیم شماره 2/97/12662 مورخه 1397/09/10 کمیسیون محترم ماده صد 
مبنی بر ارائه آخرین گزارش کارشناسی به همراه اعالم کاربري و میزان دقیق عقب نشینی 

 .بوده که در این راستا متقاضی مراجعه و گزارش فوق الذکر تنظیم گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان 

جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 148,814,400(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  هشتصد و  

چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.29  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 2/97/13091 بدوي پل عراق- -
آزادگان--ك
وزه گران- 
بن فرخی

2-3-10185-12-1-0-0 95
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/180  مورخ 1396/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 479.34 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اسکلت سقف طبقه دوم می باشد
براساس نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 
:مساحت کلی 38.91 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 12.97 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.97 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12.97 مترمربع -3

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقه  -4
اول و دوم به مساحت مجموعاً 5.38 مترمربع

.کسري پارکینگ ندارد - 5
.فضاي سبز و بازرعایت می گردد -6

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 67 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سابقه در واحد خالف ندارد.سال تخلف 1397
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

95
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.و 

شهرداري می بایست  طبق ضوابط خوددر اینگونه موارد  عمل نماید لذا طرح  این 
موضوع (عقب نشینی ) به تنهایی قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون ندارد . 

ردتخلف 13.5  0
 

2100000  , 1397 1397/12/11 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/13096 فرم 
قرار

-
ازادگان-کو
چه شهید 
-علی پور

2-3-10185-139-1-0-0 95
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/307120-97/5/21 شهرداري منطقه و عطف بنامه شماره  
ش ر-213866-97/11/4 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق 
بصورت یکباب خانه ویالئی  برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره 
ثبتی 4468 اصلی بصورت ششدانگ یکباب خانه سند مالکیت قدیمی بوده ( فاقد مساحت و 
طول اربعه ) میباشد . برابر برگ معامالت تک برگی  از نوع سند قطعی غیر منقول داراي 
بالمانع بشماره 3/33/3411و3/22/4543-86/9/27 از شهرداري میباشد   که بشماره 
7056-86/10/11 در دفترخانه شماره 145 رشت ثبت گردیده است. ( سوابق منضمه میباشد 

(
وضعیت موجود مالک بدون مجوز مبادرت به تعمیرات کلی  شامل : تعویض کامل سربندي و 

.افزایش ارتفاع اقدام نموده است
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد یداله 
تبار بشماره عضویت 8603 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت عرصه را بسطح 103/80 
متر مربع و مساحت اعیان را بسطح 68/74 متر مربع (از این مقدار بسطح 2/25 متر مربع 
بصورت سرویس جداساز ) ترسیم و اعالم نموده است. وضعیت موجود برابر کروکی نقشه 
برداري ارائه شده و مطابقت با  بالمانع صادره  داراي کاهش بنا بسطح 1/26 متر مربع بوده که 
بنا به اظهار مالک  کاهش زیربنا بدلیل حمام داخل حیاط بوده که تخریب گردیده و در داخل 

: اعیان  قدیمی احداث شده است .موارد تخلف به شرح زیر است
تعمیرات کلی بر روي پالك فوق از بابت تعویض کامل سربندي و افزایش ارتفاع  و کف  -1

. سازي و کاشیکاري و سیمانکاري حیاط اقدام شده است
به استناد خط پروژه شماره 766 به مساحت تقریبی 13/5 مترمربع (10/88 مترمربع از عرصه 

.و 2/62 مترمربع از اعیان) از وضع موجود داراي عقب نشینی می باشد
 

95
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 6,500,000(شش میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 50  1
 

130000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 2/97/13097 تجدید 
نظر

منظریه-خی
ابان 

ولیعصر-باال
تر از لواشی

2-3-10076-89-1-0-0 95
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي عینا تایید میگردد

ردتخلف 1 130000  , 1375 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب2.5به ضریب 

2) جریمه بمبلغ 44,514,600(چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  چهارده هزار و  
ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 171.21  2
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13097 تجدید 
نظر

منظریه-خی
ابان 

ولیعصر-باال
تر از لواشی

2-3-10076-89-1-0-0 95
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 580,250(پانصد و  هشتاد هزار و  دویست و  پنجاه) ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 4.22  2.5
 

55000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند ملک فوق بصورت نسق ساز بوده که  بر روي آن ساخت و ساز 
.صورت گرفته و داراي تخلفاتی به شرخ زیر میباشد

احداث یک باب تجاري به مساحت 19/22 متر مربع (سال ساخت 1360) -1
احداث یک باب تجاري به مساحت 18/80 متر مربع (سال ساخت 1373)-2

احداث یک باب خانه به مساحت 113/22متر مربع در ضلع شمالی ملک سال ساخت  -3
1360)(الزم به ذکر است که  تا سال 1375 بصورت 1 باب خانه بوده که مالک در سال 1375 
یک باب خانه را به دو باب تبدیل مینماید. در حال حاضر دو باب خانه موجود بوده یکی به 

(مساحت 47/15 متر مربع و دیگري به مساحت 66/07 متر مربع
احداث یک باب خانه بصورت  یک طبقه در ضلع جنوبی  در همکف به مساحت 55/71 و  -4
طبقه اول  به مساحت 100/30 متر مربع (مجموعا به مساحت 156/01 متر مربع)(سال ساخت 

1375)
 (احداث بارانداز به مساحت 15/2 متر  مربع (سال ساخت 1375 -5

با توجه به سال وقوع تخلف 2 باب کسري پارکینگ مسکونی را دارد-6
*********************************************************
*********************************************************

************
از بابت احداث مغازه اول به مساحت 15 متر مربع - مغازه دوم به مساحت 22 متر مربع و 
احداث خانه مسکونی به در ضلع شمالی به مساحت 123 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده 
صد به  شماره 5756 مورخ 1373/11/06 و راي کمیسیون تجدید نظر به  شماره 6367 مورخ 

.1373/12/04 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به تغییرات وضع موجود و ارائه نقشه برداري از طرف متقاضی و ارا کمیسیون 
:به دلیل خطا در محاسبه یابی  و تغییرات جدید داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

اضافعه بنا بصورت همزمانساز از  بابت مغازه اول به مساحت 4/22 متر مربع (سال ساخت  -1
1360)

 کاهش بنا نسبت به راي صادره از بابت مغازه دوم به مساحت 3/2 متر مربع -2
کاهش بناي مسکونی نسبت به راي صادره از بابت احداث خانه مکسونی در ضلع شمالی -3

(به مساحت 9/78 متر مربع
(تبدیل یک باب خانه به دو باب خانه در ضلع شمالی (سال وقوع 1375 -4

احداث یک باب خانه بصورت  یک طبقه در ضلع جنوبی  در همکف به مساحت 55/71 و -5
طبقه اول  به مساحت 100/30 متر مربع (مجموعا به مساحت 156/01 متر مربع)(سال ساخت 

1375)
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 (احداث بارانداز به مساحت 15/2 متر  مربع (سال ساخت 6-1375
داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی را دارد -7

*********************************************************
*********************************************************

****
اظهار نظر در مورد عقب نشینی متعاقبا پس از  ارائه سند مالیکت از طرف متقاضی  اعالم 

 .میگردد
.مغازه اول در حال حاضر به شغل سوپرمارکت مشغول به فعالیت میباشد
 .مغازه دوم در حال حاضر به شغل ارایشگاه مردانه مشغول به فعالیت میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
*********************************************************
*********************************************************

********************************
با توجه به پرسش واحد درآمد متراژ کلی مشمول تراکم فعلی مسکونی  یعنی 171/21 متر 

.مربع  خارج از 25 درصد تراکم می باشد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 1,184,820,000(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار 
میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 201.5  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13099 تجدید 
نظر

تختی- 
 سعدي

2-1-10031-25-1-0-0 95
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 236,544,000(دویست و  سی و  شش میلیون و  پانصد و  

چهل و  چهار هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 140.8  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 66 مورخه 1396/03/20 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی و به مساحت کلی 821.09 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 167.29 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.41 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.7 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 54.78 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 23.08  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1396.
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.74 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -8
.مساحت 18.44 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 24.94 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(الزم به توضیح است از این مقدار به مساحت 18.44 مترمربع صرفا 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 6.5 مترمربع مشمول تخلف می باشد).(سال 

.وقوع تخلف 1396)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 5 واحد -10

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -11
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار گذاري محوطه (مشرف به شارع) در خصوص رعایت عقب نشینی  -14
.متعاقبا اظهار نظر می گردد

مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 140.8  -15
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 
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.تخلف 1396)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.23 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16

.موجود 71.89 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 9,450,000(نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 9  3
 

350000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/07 2/97/13100 تجدید 
نظر

بازارچه 
صیقالن-پش
ت مدرسه 
دهخدا

2-1-10155-108-1-3-0 95
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 12,575,250(دوازده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  

دویست و  پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 13.8  3
 

303750  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

 مغازه داراي بالکن سراسري میباشد
از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 33635 مورخ 1365/11/18  و گواهی  
تفکیک به شماره 26724 مورخ 1365/08/08 میباشد ولی از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی 

 .ارائه داده نشده است
(بالکن سراسري  بوده بخشی بتنی به مساحت تقریبی 13/8 متر مربع با قدمت حدود 15 
سال(1382) و بخشی به مساحت تقریبی 9 متر بصورت چوبی با قدمت حدود 7 سال- 1390)

.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد
مغازه در حال حاضر به عنوان انبار مواد غذائی مورد استفاده قرار میگرد و فاقد تابلوي 

 .تبلیغاتی میباشد
به استناد خط پروژه شماره 1724 کل ساختمان به مساحت تقریبی 28/5 متر مربع در 
تعریض کوچه هاي 6 و 8 متري قرار دارد ومغازه مورد  نظر به مساحت تقریبی 0/4 متر مربع 

از اعیان در تعریض قرار دارد
 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 58,312,800(پنجاه و  هشت میلیون و  سیصد و  دوازده 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.71  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/18 2/97/13109 بدوي بلوار 
منظریه-خی
ابان عباس 
رشیدي-کو
چه جردن

2-3-10057-23-1-0-0 960

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,370,816,000(دو میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 235.2  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي تبدیل راه پله به بناي 
مفید وانباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 14,296,800(چهارده 
میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.51  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخ 1396/03/07به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.962/87 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 235/20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 55/51 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 55/51 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 55/51 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 68/67 مترمربع (از این مقدار به مساحت 13/16  -4
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/54 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 3/54 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو مشاعی در زیرشیروانی به انباري اختصاصی به  -7

مساحت 4/97 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا است -8
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 34/71  مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.برابر نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73 درصد می باشد.(به میزان 14/30 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

ردتخلف 50  0
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 2/97/13110 بدوي خیابان 
سعدي 
-خیابان 
شاهد- 
جنب 
نمایندگی 
مزدا

2-1-10007-29-1-0-0 961

توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي پروانه ساختمانی به شماره 454 مورخ 1387/12/27و گواهی 
پایانکار به شماره 44174 مورخ 1390/06/26 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد 
.مسکونی به انضمام اتاق زیرشیروانی به مساحت کلی 366/74 مترمربع صادر گردیده است
در وضع موجود مالک بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث یک باب مغازه به 

مساحت 25/15 مترمربع نموده است (سال وقوع 1397)
با توجه به احداث مغازه داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(یک باب با توجه به 

حذف یک باب پارکینگ مسکونی و یک باب با توجه به احداث مغازه)
الزم به توضیح است نسبت به پایانکار صادره و سوابق پرداختی آراي کمیسیون ماده صد 

.داراي کاهش بنا به مساحت 13/42 مترمربع در همکف و طبقات می باشد
همچنین از واحد موجود در طبقه اول به صورت آموزشگاه فنی و حرفه اي مورد استفاده قرار 
می گیرد که درخصوص آن داراي پرداختی عوارض بهره برداري موقت و تعهدنامه ثبتی طی 

.شماره ارجاع 319039 می باشد
.رعایت عقب نشینی در هنگام تخریب و نوسازي منطبق با طرح تفصیلی الزامی خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
**************************

از بابت مغازه احداثی و دو باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
.2/98/13309 مورخ 1398/04/18 مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق می باشد

با توجه به بازدید مجدد مورخ 1398/10/23، دیوارهاي مربوط به مغازه احداثی برابر تصاویر 
.ضمیمه تخریب گردیده است

.صورتجلسه تخریب نیز ضمیمه گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 950,000(نهصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19  0.5
 

100000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 2/97/13111 تجدید 
نظر

تختی -
عابد عشقی 
ك 

--گلچین

2-1-10039-1-1-0-0 96
2

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

42 0  , 1363  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره ( 2/441/408-97/7/29 ) ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی  ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند 
مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 66/16 بصورت ششدانگ  یکباب خانه بمساحت 140/35 
متر مربع و همچنسین بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 1516-63/12/28 به زیربناي 50 

. متر مربع صادر گردیده است
وضعیت موجود بر روي پالك فوق بار اندازي با سازه فلزي بسطح تقریبی 19 متر مربع با 
قدمت تقریبی 1370 میباشد در اینخصوص داراي استشهادیه محلی با مهر هیئت امناء 

 مسجد حاج صمدخان باقر آباد میباشد
. برابر خط پروژه شماره 658 بسطح تقریبی 42 متر مربع داراي عقب نشینی میباشد 

 .
 

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 15,876,000(پانزده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  شش 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.45  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1397/12/18 2/97/13113 بدوي پل عراق 
خمیران-بن 
زاهد

2-3-10191-38-1-0-0 96
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 438,748,800(چهارصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتصد و  
چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.29  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13113 بدوي پل عراق 
خمیران-بن 
زاهد

2-3-10191-38-1-0-0 96
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

زیرشیروانی و راه پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 23,772,000
(بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.15  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 127مورخ 1396/08/03 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 405/47 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 73/08 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 8/32متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 19/32 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/31 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 15/32 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 12/02 متر مربع-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7/79 متر مربع 6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 6/36 متر مربع

کاهش تعدا واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 2 واحد (در پروانه صادره طبقات 3 و 4 -8
بصورت دوبلکس بوده ولی در وضع موجود طبقات 1 و 2 در 1 واحد مسکونی و طبقات 3 و 4 

در 1 واحد مسکونی (جمعا در 2 واحد مسکونی ) میباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 6/42 متر مربع در همکف و به 
مساحت 3/03 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 9/45 مربع )بعنوان تخلف ساختمانی 

. .(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سال وقوع تخلف 1397

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
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3
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 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت علیرضا کشاورزي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 7.14 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت  7.12 مترمربع، اضافه بنا در طبقه چهارم به 
مساحت 18.09 مترمربع ( که از این مقدار 10.97 مترمربع به صورت عدم رعایت عقب 
سازي می باشد. )، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.08 مترمربع، تبدیل راهرو 

به انباري زیرشیروانی به مساحت 3.46 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 272,815,200(دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  پانزده 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.13  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13117 بدوي پل 
عراق-کوچه 
شهید بیگلو

2-3-10020-23-1-0-0 96
4

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 84,000,000(هشتاد 

و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد، نظر به اینکه موضوع تخلف 
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از این حیث حکم به رد تخلف و  ابقاء تعداد 

8 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 209,244,000(دویست و  نه 

میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 124.55  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 118مورخ 1396/06/26به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 848/15 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري اصالحی ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 39/45 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر 

می باشد:( سال وقوع 1397)
کاهش بنا در همکف به مساحت 4/47 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7/12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7/12 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7/12 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18/09 مترمربع(از این مقدار به مساحت 10/97  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 3/89 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 4/08 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 به مساحت 51/45  -8

مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 3/46 مترمربع -9

یک باب کسري پارکینگ دارد.(با توجه به تبدیل 7 واحد مسکونی به 8 واحد) -10
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -11

.است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد -12

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/30 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
موجود 70/00 درصد می باشد.(به میزان 4/70 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

ابتدا از بابت اضافه بنا به مساحت 54/13 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ، بناي مازاد بر 
تراکم به مساحت 51/45 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 124/55 مترمربع داراي 

.راي بدوي به شماره 2/97/13117 مورخ 1397/12/18 مبنی بر جریمه گردید
پس از راي مورد اشاره با توجه به درخواست متقاضی به شماره ارجاع 256716 مورخ 

1397/12/28 و حذف بخشی از سایبان در طبقه همکف و ارائه نقشه برداري اصالحی توسط 
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متقاضی مجددا گزارش تهیه و تنظیم گردیده است، که طی آن با توجه به کاهش متراژ 
تخلف، آیتم تخلف تخطی از تبصره 7 به مساحت 124/55 مترمربع که از بابت آن در راي 

.بدوي منجر به صدور راي جریمه  گردیده است، منتفی گردید
پس از گزارش اصالحی، از بابت اضافه بنا به مساحت 46/59 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از 
بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 4/08 مترمربع و بناي 
مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 3/46 مترمربع و یک 
باب کسري پارکینگ مسکونی داراي راي تجدیدنظر به شماره 2/98/13254 مورخ 

.1398/06/25 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت کاهش به مساحت 7/14 مترمربع در طبقه همکف می 

باشد.(نسبت به راي)
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي عبدا.. رهبر نیکوکار مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 15 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقه اول به مساحت 44.71 مترمربع ( از این مقدار 11.75 مترمربع تراس غیر مسقف 
همزمان ساز ) با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 97,447,500(نود و  هفت 
میلیون و  چهارصد و  چهل و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 59.71  2
 

1000000  , 1360
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13118 بدوي چهارراه 
میکاییل-آز
مایشگاه 
نیکوکار
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در خصوص تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 24.04 مترمربع و اضافه بناي بالکن 
تجاري به مساحت 5.92 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 
شماره 238588-97.12.07 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 312،160،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 62,432,000
(شصت و  دو میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.    

جریمه 29.96  0
 

1000000  , 1388 تبدیل غیر مجاز

در مورد عقب نشینی در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

36.2  0
 

1000000  , 1388  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ پالك 
ثبتی  979/17 بوده که داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 56320 مورخ 1384/09/21 
بوده و داراي گواهی تفکیک از شهرداري به شماره 2/33/14705 مورخ 1383/02/17 بوده و 

.مدارك آن بپیوست میباشد
طبق صورت مجلس و نقشه تفکیک بصورت دوباب مغازه در همکف گه یک باب داراي بالکن 
بوده و یک آپارتمان در طبقه همکف قطعه 1 و آپارتماتی در طبقه اول قطعه 2 تفکیکی بوده   

:که با هم بصورت دوبلکس مورد استفاده قرار میگیرد و به شرح زیر میباشد
در طبقه همکف داراي یک باب پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به  مساحت 20/6 متر  -1
مربع-مغازه قطعه 4 تفکیکی به مساحت 26/74 متر  مربع - مغازه قطعه 5 تفکیکی به 
مساحت 50/85 متر مربع - و آپارتمان طبقه همکف به مساحت 193/3 متر مربع که از  این 
مقدار به مساحت 19 متر مربع بصورت تراس میباشد(مجموعا در طبقه همکف به مساحت 

291/49 متر مربع )
طبق صورت مجلس تفکیکی بپیسوت مغازه قطعه 5 به مساحت 50/85 متر مربع داراي -2

 .بالکن به مساحت 23/05 متر مربع میباشد
طبقه اول بصورت یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول به مساحت 254/5 متر مربع که از -3

.این مقدار به مساحت 59/15 مترمربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد
*********************************************************
*********************************************************

*****************************
:حالیه با توجه به تغییرات بعمل آمد  داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در همکف  به مساحت 15 متر مربع (سال قوع 1388)-1
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت به مساحت 24/04 متر مربع (سال وقوع 1388) -2

اضافه بنا از بابت بالکن تجاري به مساحت 5/92 متر مربع (سال وقوع 1388) -3
اضافه بنا در طبقه اول  به مساحت 44/71 متر مربع که از این مقدار به مساحت 11/75 در  -4
خصوص تراس  غیر مسقف بوده که دلیل خطا در محاسبه یابی بوده  با سال وقوع 1360 و 

مابقی به مساحت  32/96 متر مربع با سال وقوع (سال وقوع 1388)
 .با توجه با سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

به استناد خط پروژه  شماره 2106 به مساحت تقریبی 36/2 متر مربع  از اعیان در تعریض 
 .خیابان 30 متري قرار دارد

*************************************
از واحدهاي آپارتمان در طبقات  همکف و اول با هم توسط مالک به عنوان مطب پزشکی 
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.مورد استفاده قرار میگیرد
مغازه قطعه 4 تفکیکی در حال حاضر به عنوان لوازم ارایشی بهداشتی مورد استفاده قرار 

.میگیرد و داراي تابلو به طول تقریبی 3/8 به ارتفاع تقریبی 1 متر میباشد
مغازه قطعه 5 به عنوان داروخانه مورد استفاده قرار میگرد و داراي تابلو به طول تقریبی 8 

 .متر به ارتفاع تقریبی 1/2 متر میباشد
***********************************

ازبابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماد صد به شماره 2/97/13118 مورخ 1397/12/11 
.مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد
.بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

مراتب جهت استحضار  وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

در خصوص توسعه تجاري  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
76,611,200(هفتاد و  شش میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  دویست) ریال جریمه در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 5.38  4
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/21 2/97/13121 بدوي بازارمسجدك
اسه 
فروشان 
-بطرف 
میدان 
 کوچک

2-1-10168-82-1-0-0 96
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/27 مورخ 1397/05/15 به صورت 
1 طبقه روي همکف در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 50/20 مترمربع صادر گردیده 
.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 5/38 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1397)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 2/69 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/69 مترمربع -2
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -3

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه فاقد باالبر بوده که حالیه باالبر اجرا گردیده است. 
همچنین در نقشه هاي زمان صدور پروانه ساختمانی راه پله موجود جهت دسترسی 

.زیرشیروانی نیز موجود بوده که حالیه نیز اجرا گردیده است
در خصوص ارتفاع بنا (6/50 متر)داراي نامه به شماره ش ر -159106- 1396 مورخ 

.1396/08/10 معاونت محترم شهرسازي و معماري می باشد
داراي نامه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان گیالن به شماره  
973/131/360 مورخ 1397/01/22 می باشد که ضوابط اعالم شده در نامه شماره  

962/131/1572 مورخ 1396/03/09و شماره 952/131/562 مورخه 1395/02/01 در 7 بند 
می باشد که به طور خالصه مطابق بند (1) آن حداکثر ارتفاع مجاز بنا با رعایت جانمایی 
مناسب از کف پیاده رو تا زیر دامنه به میزان 6/50 متر یک طبقه برروي تجاري بوده و مطابق 
بند (7) آن پیش از صدور پایان کار به منظور تایید عملیات ساختمانی بایستی از آن اداره 

.کل استعالم گردد
.سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده و وضع موجود 100 درصد می باشد

الزم به توضیح است برابر سند مالکیت ارائه شده مساحت برابر 25/96 مترمربع لیکن برابر 
نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت برابر 27/79 مترمربع می باشد.(به مساحت 
1/83 مترمربع بیش از سند مالکیت) همچنین در حدود شمالی، شرقی و جنوبی به طول 
0/08 متر و 0/3 متر و 0/4 متر بیشتر از سند مالکیت و در غرب به طول 0/16 متر کمتر از 

.سند مالکیت می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

*************************************
برابر نامه شماره 972/131/9171 مورخ 1397/11/27 اداره کل میراث فرهنگی ضوابط اعالم 
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.شده در زمان ساخت عینا رعایت گردیده و خالفی از نظر اداره مزبور صورت نگرفته است
**************************************
.با توجه به بررسی به عمل آمده پالك مزبور تجاوز به شارع ندارد

همچنین متقاضی تعهدنامه غیرمالی به شماره 27688 مورخ 1398/02/15 دفترخانه شماره 
126 رشت ارائه داده که برابر آن نظر به این که سند مالکیت با مساحت اعیانی احداث شده 
داراي مغایرت بوده لذا به موجب تعهدنامه مزبور متعهد گردیده که در صورت تجاوز به حدود 
ثبتی مجاورین و اعتراض از سوي مالکین مجاور پاسخگو بوده و شهرداري در این زمینه 

.هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،  و با توجه به نظریه 
کارشناس رسمی در خصوص استحکام بنا به شماره 182596 مورخ 97.9.21 وبه 

موجب نظریه شماره 237768 مورخ97.12.7  کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف شامل بناهاي تجاري و افزایش تعداد مغازه 
ها از 12 باب به 13 باب و افزایش تعداد گالري هاي فرهنگی از 4 باب به 5 باب  را به 
مبلغ 15543960000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

3,108,792,000(سه میلیارد و  یکصد و  هشت میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 774.23  0
 

3360000  , 1395 بالکن بدون پروانه 1397/12/11 2/97/13122 بدوي اعلم -
الهدي-انتها
ي پاساژ 
سپیدرود

2-2-20116-121-1-0-0 96
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شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید .  ردتخلف  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 31.4 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 52,752,000
(پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 31.4  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 99 مورخ 1394/11/01 به صورت 1 
طبقه روي همکف در 12 واحد تجاري و 4 واحد گالري فرهنگی  به مساحت کلی 459.11 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:334.46 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بناي تجاري در همکف به مساحت 3.87 مترمربع -1

 اضافه بنا از بابت احداث بالکن تجاري در نیم طبقه اول به مساحت 61.13 مترمربع -2
اضافه بناي تجاري در طبقه اول به مساحت 12.69 مترمربع -3

اضافه بنا از بابت احداث بالکن در نیم طبقه دوم به مساحت 62.60 مترمربع(از این مقدار  -4
به مساحت 29.09 مترمربع مغازه تجاري و به مساحت 33.51 مترمربع بصورت گالري 

فرهنگی می باشد.)
اضافه بنا در طبقه دوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 194.17 مترمربع(از این  -5

مقدار به مساحت 87.33 مترمربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو ،راه پله و آسانسور و سرویس بهداشتی به  -6

مغازه در همکف به مساحت 15.87 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو ،راه پله و آسانسور و سرویس بهداشتی به  -7

مغازه در طبقه اول به مساحت 0.14 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو ،راه پله و آسانسور و سرویس بهداشتی به  -8

گالري فرهنگی در طبقه اول به مساحت 12.59 مترمربع
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 31.40  -9

.مترمربع می باشد
داراي 6 باب کسري پارکینگ بوده که با توجه به پرداخت 5 باب کسري پارکینگ در  -10

.زمان پروانه حالیه داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
تعداد مغازه ها از 12 به 13 باب و تعداد گالري فرهنگی از 4 به 5 باب افزایش یافته  -11

است.(توضیحاً راه دسترسی به مغازه هاي همکف از زیر راه پله می باشد.)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 76.21 درصد بوده و سطح اشغال وضع   -
.موجود 77.60درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار دارد -

با استناد به پاسخ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن به شماره 9/93/17133

96
7
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مورخ 1393/11/09 با عنایت به نا مناسب بودن راه دسترسی جهت احداث فضاي فرهنگی و 
".همچنین تاریخ ورود به طرح ، تغییر کاربري از نظر این اداره کل بالمانع می باشد

همچنین بر اساس نامه شماره 932/14150/848-93/07/29 اداره کل میراث فرهنگی،صنایع 
: دستی و گردشگري استان گیالن

توسعه بنا در زمین مورد نظر با رعایت حریم درجه یک به شماره ابالغیه 91250/2006مورخ "
1391/08/02وبررسی میدانی در زمین مورد نظر و رعایت حداکثر ارتفاع ساختمان 9.50 متر 
تا لبه دامنه مجاز است و ضروریست ارتفاع نهایی بام از  ارتفاع ساختمان موجود سینما 
سپیدرود تجاوز ننماید،شایان ذکر است ارتفاع نماي سیمان بري جلوي سینما به ارتفاع 16 

.متر مورد نظر نمیباشد
سقف بنا بصورت شیبدار دوطرفه یا چهارطرفه با دامنه به صورت لندنی یا زاپنی بر اساس 
تیپولوژي مسکن در بافت قدیم و حفظ کالبد معماري با پوشش سفالی یا حلبی به رنگ 

%30%الزامی است "....سفال(آجري،اخرایی،قهوه اي) و رعایت شیب35
:داراي راي کمیسیون ماده 5 برابر بند 6 مورخ 1394/03/27 میباشد مبنی بر اینکه

با توجه به نامه بالمانع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن طی نامه شماره 93/17123 "
مورخ 93/11/9 و نیز با عنایت به نامه شماره 932/14150/848 مورخ 93/07/29 اداره کل 
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان گیالن با تغییر کاربري از فرهنگی به 
تجاري متمرکز به منظور احداث بنا در حد 2 طبقه با رعایت سطح اشغال 65 درصد به انضمام 
فضاي راه پله و آسانسور مجموعاً در 8 واحد تجاري در همکف و احداث طبقه دوم به 
صورتیکه 50% از سطح مفید طبقه دوم به گالري کاربري فرهنگی اختصاص یافته و %50 
مابقی سطح مفید به صورت 4 واحد تجاري در نظر گرفته شود .با رعایت حداکثر ارتفاع 
ساختمان به میزان 9.5 متر(با احتساب تا لبه دامنه) به نحوي که ارتفاع نهایی بام از ارتفاع 
ساختمان موجود سینما سپیدرود تجاوز ننماید.، با اخذ عوارض کسري پارکینگ مطابق 
ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفضیلی مصوب موافقت 
گردید.ضمنا الزم است نقشه هاي معماري بر اساس مصوبه مذکور تایید و ممهور به مهر 

".دبیرخانه کمیسیون ماده 5 گردد
(توضیحاً برخالف راي کمیسیون ماده 5 فوق الذکر مساحت مفید گالري فرهنگی در طبقه 

اول به میزان 0.14 مترمربع بیشتر از مساحت مغازه ها می باشد.)

.محدوده مربوط به عقب نشینی هنوز در تصرف مالک قرار دارد -
ضمنا مالک اقدام به ادامه سربندي ساختمان خود بر روي قسمتی از پالك مجاور  -

شمالی(پاساژ سپیدود) به مساحت تقریبی 12 مترمربع جهت هدایت آب باران نموده که در 
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خصوص آن و همچنین ورودي حد شمالی به پاساژ سپیدرود داراي پرونده شکایتی عده اي 
 .از مالکین مشاعی پاساژ مذکور به شماره اتوماسیون 205286 مورخ 1396/10/12 می باشد
همچنین با توجه به اینکه در حد شمالی تا کنون اقدام به احداث دیوار خارجی ننموده و  -
بجاي آن مطابق کروکی نقشه برداري پیوست داراي شیشه ویترین مغازه و همچنین ورودي 
راهروي عبور و مرور  به عرض تقریبی 3.40 متر به پالك مجاور شمالی(پاساژ سپیدرود) می 
باشد و با توجه به اظهارنظرات واحد محترم حقوقی ثبت در پرونده درخواست پروانه 
دیوارگذاري پاساژ سپیدرود به شماره درخواست 262047  و مناقشات میان پالك فوق و 
مالکین مشاعی پالك مجاور شمالی(پاساژ سپیدرود)در خصوص عرض و محل دقیق ورودي 
مابین دو پالك، اظهارنظر در اینخصوص متعاقبا و پس از طی مراحل قانونی و قضایی اعالم 
خواهد شد.فلذا نقشه هاي ارایه شده وضع موجود در مورد مذکور فعال مورد گواهی نبوده و 

.صرفا جهت ارسال به کمیسیون ماده 100 ممهور شده است

جهت تعیین عرض مجاز جهت عبور از پالك مجاور شمالی(پاساژ سپیدرود) و همچنین 
مشخص نمودن مرز دقیق دو پالك جهت اجراي دیوار خارجی ،نیاز به استعالم از اداره ثبت و 

.تعیین حدود ثبتی و مرز دقیق دو پالك می باشد
****************************************************

مطابق تعرفه ثبتی انجام شده توسط اداره ثبت در مورخ 1396/10/06مرز دو پالك مشخص و 
عالمت گذاري گردید ولی با توجه به مشخص نبودن محل دقیق و عرض ورودي به پاساژ حد 

//.جنوبی(پالك 1112/2)در اینخصوص نیاز به استعالم از اداره ثبت می باشد
*********************************************************

********
در خصوص محل دقیق و عرض ورودي بین دو پالك مذکور طی نامه شماره 205366 مورخ 
1396/10/12 از اداره ثبت اسناد استعالم گردید که اداره ثبت نیز در پاسخ و طی نامه شماره 
109/96/19715 مورخ 1396/10/24 اعالم نمودهرسیدگی به خواسته شهرداري مستلزم ارایه 

//".دستور قضایی می باشد
*********************************************************

********
الزم به ذکر است مطابق نامه اداره ثبت به شماره 109/96/17699 مورخ 1396/09/28 : برابر 
سند اقرارنامه شماره 14903-1389/01/23 دفترخانه 128 رشت پالك 1112/2 با حق عبور از 
راهروي پالك هاي 1135،1137 و 1138 بین مالکین تنظیم گردیده لذا یک نسخه نقشه عرض 
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راهرو جهت اطالع و تصویر نقشه تفکیکی پالکهاي 1135 الی 1138 جهت بهره برداري تقدیم 
".می گردد

که طی بررسی بعمل آمده و  با توجه به اینکه نقشه ضمیمه نامه اداره ثبت با نقشه تفکیکی 
موجود در پرونده فنی و سوابق مربوطه داراي مغایرت بوده و در نقشه تفکیکی موجود در 
پرونده فنی در حد جنوبی راهروي مشاعی ،حیاط مشاعی ذکر شده که در اینصورت عابرین 
جهت تردد از پالك فوق به سوي پاساژ سپیدرود بایستی قبل از ورود به راهروي مشاعی از 
حیاط مشاعی عبور کنند در حالیکه حق عبور از حیاط مشاعی را ندارد. فلذا جهت مشخص 
شدن نقشه صحیح و مورد تایید اداره ثبت نیاز به استعالم مجدد از اداره مربوطه می 

//باشد.(کلیه مدارك به پیوست می باشد.)
*********************************************************

********
الزم به ذکر است در خصوص بالمانع بودن تخلف فوق  با اداره کل میراث فرهنگی در مورخ 

. 1396/09/11مکاتبه صورت گرفته و تا کنون پاسخی واصل نگردیده است
همچنین مطابق نامه شماره ش ر-30379-1397 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت 
ملک فوق برابر ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اجراي دو راه خروج 

//.".دوربندي شده اقدام ننموده است

*********************************************************
*******

متقاضی نامه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان گیالن پیوست به 
شماره 972/131/5231 مورخه 1397/06/18 را ارایه نموده که مطابق آن بخشی از ضوابط 
اعالم شده در خصوص همسان سازي سقف نهایی بنا بصورت یکپارچه در قسمت اتاقک 
آسانسور در زمان احداث رعایت نگردیده و مالک میبایست نسبت به اصالح و یکپارچه 
سازي سقف نهایی بام و اتاقک آسانسور اقدام نماید الزم به ذکر است در خصوص افزایش 
میزان یک طبقه مازاد به ارتفاع نهایی (12 متر)تا زیر دامنه که بر خالف مدلول پروانه بوده 

//".نیز تصمیمات کمیسیون ماده 100 مالك عمل خواهد بود
*********************************************************

*******
طی بررسی بعمل آمده گزارش کارشناسی به شماره ثبت اتوماسیون 167418 مورخ 

//.1397/09/01 از نظر متراژ و سال وقوع تخلفات مورد تایید می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي مهدي تفکري ساده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا به مساحت 12.22 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,191,450(یک میلیون و  یکصد و  نود و  یک هزار و  چهارصد 
و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.22  1.5
 

65000  , 1362 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13124 بدوي 17 
شهریور--م
قیمی

2-2-20125-38-1-0-0 96
8

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب ساختمان که از بابت آن داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 126 مورخ 1361/10/05 به مساحت 219/00 مترمربع به صورت دو 

.و نیم اشکوبه می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی و همچنین نقشه هاي ممهور به مهر دایره 
فنی شهرداري داراي مابه التفاوت به مساحت 12/22 مترمربع نسبت به پروانه صادره دارد. 

(سال وقوع 1362)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
.با توجه به سال صدور پروانه ساختمانی مشمول کسري پارکینگ نمی گردد

.به استناد خط پروژه شماره 469 و رعایت عرض کوچه 8 متري فاقد عقب نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب3.5  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 786,273,600(هفتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  دویست و  

هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 66.86  3.5
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13125 بدوي بحرالعلوم 
-راسته میز 
وصندلی 
فروشان

2-1-10164-68-1-0-0 96
9
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1395/06/25 به صورت 1 
طبقه روي همکف به انضمام زیرزمین در 17 واحد تجاري و 1 واحد رستوران و غذاخوري به 
مساحت کلی 2248/64 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 64/47 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 28/61 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف  به مساحت 64/47 مترمربع (از این مقدار به مساحت 15/32  -2
مترمربع مربوط به افزایش زیربناي مفید تجاري بوده و مابقی به صورت سایر مشاعات در 

همکف می باشد)
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 64/37 مترمربع -3

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -4
.کسري پارکینگ ندارد -5

داراي نامه میراث فرهنگی به شماره 932/14150/1083 مورخ 1393/10/18 می باشد مبنی بر 
اینکه : حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمان از کف پیاده رو تا زیردامنه  6.5 متر (یک طبقه 

.بر روي تجاري) تعیین می شود و رعایت شیب 35% الی 38% الزامی است
:داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 9 مورخه 1394/10/23 به شرح زیر می باشد

با رعایت مفاد نامه شماره 932/14150/1083 مورخ 93/10/18 اداره کل میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگري استان گیالن و نیز رعایت عقب نشینی مضاعف به عمق حداقل 5
 متر ( پس از رعایت تعریض) از سمت ضلع شمال شرقی پالك در قسمت هاي ورودي 

پازکینگ زیرزمین و نیز محل نفر رو ، با احداث بنا در حد 2 طبقه تجاري (یک طبقه بر روي 
همکف ) و احداث زیرزمین با ارتفاع مناسب به منظور تامین پارکینگ (با رعایت سطح 
اشغال 80% در زیرزمین ) با در نظر گرفتن رمپ ورودي با شیب مناسب ، با رعایت حداکثر 
ارتفاع مجاز احداث ساختمان از کف پیاده رو تا زیر دامنه به میزان 6.5 متر و احداث واحد 

هاي تجاري (هر واحد تجاري حداقل به مساحت 25 مترمربع که با طبقه اول خود مجموعا 50
 مترمربع می شود و یک واحد تجاري تلقی میگردد.) و یک واحد رستوران و غذاخوري در 
طبقه همکف به مساحت 120 مترمربع (که واحد رستوران و غذاخوري با طبقه اول خود 
حداکثر به مساحت 240 مترمربع  می شود) در پیرامون حیاط مرکزي به نحویکه هر واحد 
تجاري و نیز واحد رستوران و غذاخوري به صورت مجزا با طبقه اول خود با راه پله دسترسی 
از داخل ارتباط دارد و فاقد دسترسی مجزا بوده با تخصیص سرویس بهداشتی در طبقه 
همکف و اول (در هر طبقه به صورت مجزا براي بانوان و آقایان و هرکدام دو واحد ، جمعا 
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حداقل 8 واحد) با رعایت سطح اشغال 50 درصد مساحت باقیمانده پالك پس از رعایت 
تعریض ، با در نظرگرفتن 50% از فضاي ملک به عنوان محوطه باز و فضاي سبز مجموعه در 
راستاي زیبا سازي پروژه مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید.ضمنا 
به دلیل قرارگیري پالك مذکور در بافت تاریخی الزم است به جهت صدور پروانه کلیه نقشه 
هاي معماري و نیز جداره هاي نمایان از سمت پالکهاي همجوار و معابر و همچنین نحوه 
جلوگیري از سقوط برف طراحی و توسط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگري استان گیالن ممهور به مهر و امضا گردد. همچنین اخذ تعهدنامه محضري در 
خصوص رعایت عقب نشینی مضاعف و نیز اجراي زیرزمین صرفا جهت تخصیص پارکینگ 

.خودرو ، طبق این مصوبه و نقشه هاي معماري تایید شده الزامی می باشد
.مشمول ضوابط ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري می باشد 

:شرح وضعیت موجود در خصوص بندهاي ماده 5 به شرح زیر می باشد
رعایت عقب نشینی مضاعف به عمق حداقل 5 متر ( پس از رعایت تعریض) از سمت ضلع  -1

شمال شرقی پالك در قسمت هاي ورودي پازکینگ زیرزمین و نیز محل نفر رو
در وضع موجود عقب نشینی مضاعف به عمق حداقل 5 متر به عمق 4/72 متر اجرا  ***
گردیده لذا داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2/39 مترمربع به دلیل عدم رعایت 5 متر 

.عقب نشینی مضاعف می باشد
احداث واحد هاي تجاري (هر واحد تجاري حداقل به مساحت 25 مترمربع که با طبقه اول  -2

 خود مجموعا 50 مترمربع می شود و یک واحد تجاري تلقی میگردد.)
در وضع موجود مغازه هاي شماره 8-15-17 در همکف و طبقه اول کمتر از 25 مترمربع ***
و مغازه هاي شماره 3-4-5-13-16 در طبقه اول کمتر از 25 مترمربع می باشند. همچنین 
مغازه هاي شماره 4-8-13-15-16-17 مجموعا در طبقه همکف و اول کمتر از 50 مترمربع 
می باشند. (الزم به ذکر است محاسبات مزبور با در نظر گرفتن حفره راه پله طبقه اول مشابه 

محاسبات زمان پروانه به صورت زیربناي تجاري صورت گرفته است)
یک واحد رستوران و غذاخوري در طبقه همکف به مساحت 120 مترمربع (که واحد  -3
رستوران و غذاخوري با طبقه اول خود حداکثر به مساحت 240 مترمربع  می شود)

.در وضع موجود واحد رستوران و غذاخوري احداث نگردیده است***
درخصوص احداث واحدهاي تجاري در پیرامون حیاط مرکزي و ارتباط واحدها با طبقه  -4
اول به صورت مجزي، با توجه به نقشه هاي ارائه شده و وضع موجود تمامی واحدها در 
.محوطه پیرامونی اجرا گردیده و داراي دسترسی جداگانه از طریق راه پله مجزي می باشند

تخصیص سرویس بهداشتی در طبقه همکف و اول (در هر طبقه به صورت مجزا براي -5
بانوان و آقایان و هرکدام دو واحد ، جمعا حداقل 8 واحد)
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با توجه به نقشه هاي ارائه شده و در وضع موجود در طبقه همکف 3 سرویس بهداشتی ***
جهت خانم ها و 3 سرویس بهداشتی جهت آقایان در طبقه اول احداث گردیده و به صورت 
مجزي در طبقات جهت بانوان و آقایان احداث نگردیده و تعداد سرویس هاي بهداشتی نیز 

.مجموعا 6 واحد می باشند
با در نظرگرفتن 50% از فضاي ملک به عنوان محوطه باز و فضاي سبز مجموعه در راستاي -6

زیبا سازي پروژه مذکور
در وضع موجود تاکنون فضاي سبز ایجاد نگردیده است و رعایت حداقل 50% محوطه باز ***

و فضاي سبز نمی گردد.(به مساحت 64/47 مترمربع )
تعهدنامه محضري در خصوص رعایت عقب نشینی مضاعف و نیز اجراي زیرزمین صرفا  -7

.جهت تخصیص پارکینگ خودرو نیز در پرونده فنی رویت نگردید
درخصوص رعایت نورگیر زیرزمین نیز مشابه نقشه هاي زمان صدور پروانه به صورت  -8
فضاي مدور در تراز همکف ایجاد گردیده است که تاکنون مصالح شفاف مقاوم و غیرریزنده 

.در برابر ضربه و حرارت تاکنون اجرا نگردیده است
در زمان صدور پروانه فاقد آسانسور از همکف به زیرزمین بوده که در وضع موجود یک  -9

.دستگاه آسانسور در حد غربی احداث گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بنا بصورت بالکن تجاري به مساحت 18/38 متر مربع با ضریب چهار 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 9,925,200(نه میلیون و  نهصد و  بیست و  پنج 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 18.38  4
 

135000  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13126 بدوي خیابان 
تختی 
-روبروي 
بانک رفاه

2-1-10114-44-1-8-0 970
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب دکان (طبق سند صلح ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژها اعالم شده به 
.استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداري به شماره 3/33/8137 مورخ 1381/06/03 بوده که 
در بنچاق به شماره 130157 مورخ 1381/07/01 در دفترخانه شماره 1 رشت ثبت و بپیوست 

 .میباشد
مغازه داراي بالکن بوده که از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی  ارائه داده نشده است . (بالکن 

بصورت چوبی با قدمت سال 1382- 15 سال)
*********************************************************

****
مغازه در حال حضار به شغل تلفن فروشی مشغول به فعایت بوده و داراي تابلو به ابعاد 

.استاندارد میباشد
به استناد خط پروژه شماره 415  کل ملک به مساحت  تقریبی 16/2 متر مربع در تعریض 

 .قرار داشته ولی مغازه فوق الذکر فاقد عقب نشینی میباشد
*********************************************************

******************
به   توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 186749 مورخ 1397/09/27 در خصوص 
اینکه قدمت بالکن از طرف مالک 25 سال قید شده  با توجه به بررسی وضع موجود  قدمت 

 .بالکن همان 15 سال (1382) صحیح بوده و مورد تایید میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

970

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به 
موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي و اصالح متراژ تخلف که بر اساس گزارش غیابی 
متراژ 20مترمربع اعالم شده بود وبراساس گزارش جدید متراژ به 14.28 مترمربع 
کاهش یافت،لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی براي احداث بارانداز حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6,854,400(شش 
میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.28  0.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 2/97/13127 تجدید 
نظر

منظریه 
کوچه ابوذر 
 شمالی

2-3-10031-29-1-0-0 971
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه باینکه راي بدوي براي متراژ تخلف 23 مترمربع صادر گردیده و در گزارش 
جدید شهرداري متراژ تخلف 54.9 مترمربع اعالم شده است به نحوي که بخشی از 
تخلف(مربوط به اضافه بناي همزمانساز به متراژ 40.62 مترمربع)مورد حکم در مرحله 
بدوي قرار نگرفته لذا مقرر می گردد پرونده به نظر شعبه بدوي در خصوص این بخش 
از تخلف اعالمی برسد سپس مجدداً جهت تصمیم گیري به شعبه تجدید نظر ارجاع 

گردد.

سایر 40.62 0  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 2/97/13127 تجدید 
نظر

منظریه 
کوچه ابوذر 
 شمالی

2-3-10031-29-1-0-0 971

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

13.3 2100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/300691-97/4/2  طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك 
فوق برابر سوابق بصورت ششدانگ یکبابخانه به شماره 12/705 برابر سند مالکیت به 

مساحت 114/5 مترمربع می باشد  از بابت اعیان داراي بالمانع   بشماره 
2/33/296804-96/3/21 بوده و همچنین از بابت تعمیرات جزئی شامل کف سازي و اجراي 
سقف کاذب  و کاشیکاري  و سرویس بهداشتی و نصب کاغذ دیواري  مجوز تعمیرات جزئی 
بشماره 2/33/229462-96/7/4 دریافت نموده است وضعیت موجود مکان فوق بصورت 
یکباب ساختمان مسکونی 1/5 طبقه که   در قسمت حیاط  باراندازي با سازه فلزي موجود 
است که از بابت آن سوابقی از سوي مالک و  شهرداري رویت نشد . با توجه به نقشه برداري 
ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس وحید پیک دوست  چماچائی مساحت 
کل  اعیان با احتساب سایبان 149/90 متر مربع شامل همکف مسکونی بسطح 100/22 متر 
مربع( که از این مقدار بسطح 3/09 بصورت سرویس بهداشتی جداساز)  و بسطح 14/28 متر 
مربع  بارانداز با سازه فلزي و نیم طبقه بسطح 35/40 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است . 
با توجه به کروکی نقشه برداري مساحت کل اعیان بسطح 149/90 متر مربع اعالم گردیده و 
مطابقت با بالمانع صادره از شهرداري مساحت اعیان 95متر مربع بوده داراي مابه التفاوت بنا 

: بسطح 54/90 متر مربع میباشد مغایرت به شرح زیر است
مابه التفاوت بنا بسطح 40/62 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی بصورت همزمان ساز  -1
 با قدمت مربوط به قبل از بالمانع اضافه بناي اعالم شده جدیدساز نبوده قدمت آن برابر 

.فیش برق منضمه مربوط به سال 1358 میباشد
احداث بارنداز بسطح 14/28 متر مربع  سال محاسبه در زمان انجام تعمیرات سال  -2

. محاسبه تخلف 1396 میباشد
به استناد خط پروژه شماره 1226 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 13/30 مترمربع (به 

.مساحت 11/50 مترمربع از اعیان و 1/80 مترمربع از عرصه) می باشد
-------------------

با توجه به بررسی بعمل آمده و برابر سوابق موجود در شهرداري  مابه التفاوت بنا بسطح 
40/62 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی بصورت همزمان ساز  با قدمت مربوط به قبل از 
بالمانع   موجود در شهرداري سال 1378 میباشد .اضافه بناي اعالم شده جدیدساز نبوده  با 

.توجه به عکس منضمه مشمول تخلف ساختمانی   جدید نمیگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي علی رضا خادم لو نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 40.3 مترمربع، ضمن نقض راي 
بدوي و تقلیل جریمه از ضریب 2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 
مبلغ  236,964,000(دویست و  سی و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.     

جریمه 40.3  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/12 2/97/13128 تجدید 
نظر

رودبارتان-ك
وچه شهید 
محمد پور

2-3-10212-8-1-0-0 97
2

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/4 مورخ 
1397/04/06 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی به مساحت کلی 392/82

.  متر مربع در 3 واحد مسکونی صادر شده است
حالیه طی بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی در حد اجراي پی( میلگرد گذاري پی) بوده و 
با توجه به نقشه معماري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا در همکف به 

 .مساحت 40/3متر مربع میباشد
با توجه به مرحله ساختمانی طبقه اول به مساحت 85/68 متر مربع- طبقه دوم به مساحت 
85/68 متر مربع-طبقه سوم به مساحت 85/68 متر مربع- زیرشیروانی به مساحت 40/7 

.متر مربع اجرا نشده است
.مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی اجرا نشده است

.تبصره ماده 7 ندارد
اظهار نظر در مورد کسري پارکینگ متعاقبا  با توجه به  ادامه عملیات ساختمانی و ارائه نقشه 

و جانمایی پارکینگها اعالم میگردد
******************************

. رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
17,280,000(هفده میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 12  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 2/97/13130 تجدید 
نظر

دانش -
سرا--هشت
م-بن بست 
منصف

2-3-10154-39-1-0-0 97
3

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه با اخذ تعهد ثبتی   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2.3 0  , 1383  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/307124 شهرداري منطقه و عطف بنامه شماره ش ر 
-184008-97/9/24 کمیسیون محترم شعبه(5) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 2773/8 بصورت ششدانگ 
یکباب خانه  بمساحت 106/46 متر مربع   در خصوص بالمانع پس از بررسی بعمل آمده با 
ملک همجوار که داراي درآمد مشترك بوده سوابقی کپی  و منضمه گردیده که مربوط به 
پالك مورد نظر میباشد برابر مدارك موجود در پرونده درآمد مشترك بشماره 12866 از بابت 
اعیان بسطح 79/50 متر مربع داراي  سوابق بالمانع بشماره 3/22/391/5-73/3/18 و 

3/22/39166-83/11/13 میباشد  با توجه به درآمد مشترك بشماره 12866 با ملک همجوار 
در خصوص اعالم  بالمانع  نیاز به گواهی واحد درآمد میباشد .برابر گواهی واحد درآمد از 

. بابت زیربنا بسطح 117 متر مربع داراي بالمانع میباشد
وضعیت موجود مالک برخالف مجوز مبادرت به  تعمیرات جزئی شامل:   کف سازي جهت 
فاضالب حیاط و تعویض قسمتی از حلب سربندي و همچنین  احداث سایبان متصل به اعیان 
 قدیمی  بسطح تقریبی 12 متر مربع  اقدام نموده است  سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

 
 برابر خط پروژه شماره 520 داراي عقب نشینی بسطح تقریبی 2/30 متر مربع میباشد  
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

565,488,000(پانصد و  شصت و  پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 74.8  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 2/97/13131 بدوي الکانی-خیاب
ان 17 
شهریور

2-2-20086-80-1-0-0 97
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 220,869,600(دویست و  بیست میلیون و  هشتصد و  

شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 131.47  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري سه قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به تجاري و تبدیل مسکونی طبقه اول به بالکن 
تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش 

سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 233007 مورخ 
97/12/01 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 14.549.100.000 ریال تعیین و 
براورد نموده اند که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 

موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

2,909,820,000(دو میلیارد و  نهصد و  نه میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 151.89  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخه 1395/11/25 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 718/14 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 74/80 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 23/17 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1/44 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/73 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/73 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/73 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 1/08 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 36/41 مترمربع -7
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت  -8

115/48 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 131/47 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.سه باب کسري پارکینگ تجاري -11

.رعایت حداقل 1/20 سرویس بهداشتی تجاري نمی گردد -12
قابل ذکر است در تراز سقف آخر بخشی به صورت تراس غیرمسقف اجرا گردیده که  -13

.الزام به نصب سقف شیروانی می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت مجددا در زمان 

.پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/40 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73/00درصد می باشد.(به میزان 10/60درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

97
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

خصوص اعتراض آقاي عباس کوچکی پستکی نسبت به راي بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار می گردد.

جریمه 7.16  2
 

329063  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/12 2/97/13132 تجدید 
نظر

باقرآباد-فت
حی

2-1-10011-26-1-0-0 97
5

راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 5.84  3.5
 

329063  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/320081شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه شماره شماره ش 
ر -172419-97/9/8 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از 
پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی و داراي 3 باب مغازه برابر مدارك ارائه شده داراي 
سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 3216/1 بصورت ششدانگ اعیان یکباب خانه مشتمل 
بر 3 باب انباري  بمساحت 301/50 متر مربع از بابت  اعیان مسکونی بسطح 85 متر مربع  و 
احداث 3 باب مغازه  باب اول بسطح  19/50 متر مربع و بر روي آن بالکنی بسطح 5/30 متر 
مربع  و باب دوم بسطح 19/50 متر مربع  بر روي آن بالکنی بسطح 5/60 متر مربع  و باب 
سوم بسطح 18 متر مربع بر روي آن بالکنی بسطح 4/25 متر مربع  و همچنین از بابت عقب 
نشینی بسطح 25 متر مربع  داراي آراي بدوي بشماره 3169-86/3/6 و تجدید نظر بشماره 
5272-86/4/11 از بابت مسکونی به استناد نامه 13/49986-69/12/1 ستاد بازسازي بیناد 
مسکن داراي مجوز و از بابت 3 باب مغازه و بالکن مبنی بر جریمه بوده و در خصوص عقب 
نشینی نیز با اخذ تعهد ثبتی محکوم گردیده بود برابر کپی سوابق ارائه شده  نسبت به راي 
صادره اجراي حکم گردیده است .سوابق منضمه میباشد . وضعیت موجود مغازه ها  از سمت 

: راست به شرح زیر است
باب اول با فعالیت شغلی ابزار یراق فاقد تابلوي تبلیغاتی -1

باب دوم ( مغازه وسطی) با فعالیت شغلی میوه فروشی فاقد  تابلوي تبلیغاتی -2
باب سوم با فعالیت شغلی نصب درب هاي اتوماتیک داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد (  -3

 ارتفاع 1/30 متر در طول دهنه مغازه )
-------------------------------------------------------------

----
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي رسول امامی داراي 
پروانه اشتغال  بشماره 00043-600-11 عضو سازمان نظام کاردانی  ساختمان استان گیالن 
مساحت 3باب مغازه بسطح 59/16 متر مربه و مساحت بالکن 3 باب مغازه بسطح 18/83 متر 
مربع و مساحت مسکونی بسطح 92/16 متر مربع بمساحت  ترسیم گردیده است با توجه 
کروکی نقشه برداري ارائه شده مساحت کلی اعیان بسطح  170/15 متر مربع  اعالم شده و 
مساحت کلی برابر سوابق راي کمیسیون بدوي و تجدید نظر از بابت مسکونی بسطح 85 متر 
مربع و 3باب تجاري بسطح 57 متر مربع و بالکن تجاري بر روي 3 باب مغازه بسطح 15/15 
متر مربع کال بسطح 157/15 متر مربع  بوده و مطابقت با راي صادره کمیسیون  داراي 13 متر 

: مربع اضافه بنا بدلیل خطاء در مساحت یابی  میباشد مغایرت به شرح زیر است
 اضافه بناي مسکونی بسطح 7/16 متر مربع -1

اضافه بناي تجاري بسطح 2/16 متر مربع در 3 باب مغازه -2
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 اضافه بناي تجاري بصورت بالکن بسطح 3/68 متر مربع در 3 باب مغازه -3
اضافه بنا هاي اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی بوده سال محاسبه تخلف بر اساس 

.راي صادره مربوط به سال 1386 میباشد
با توجه به خط پروژه شماره 2304  داراي عقب نشینی بسطح 25 متر مربع برابر خیابان 16 
متري اصالحی میباشد.( از بابت عقب نشینی در کمیسیون محترم بدوي و تجدید نظر 

صدرالذکر مطرح گردیده است)
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 730,934,400(هفتصد و  سی میلیون و  نهصد و  سی و  چهار 

هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 108.77  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 2/97/13133 تجدید 
نظر

الکانی-صن
دوق 

عدالت-نب
ش بن بست 
گل سرخ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 218 مورخه 1396/12/28 به صورت 1 
طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 222/78 مترمربع 
صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت 

.کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 107/71 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0/09 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/09 مترمربع -2
اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به مساحت 97/80 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 9/91 مترمربع. الزم به توضیح است از مقدار مزبور  -4
به مساحت 5/05 مترمربع از بابت افزایش مساحت انباري از 5 مترمربع به 10/05 مترمربع می 

باشد. (5/05 مترمربع عوارض درآمدي )
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 0/97 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

مشمول تبصره 7 نمی گردد. (در زمان صدور پروانه کال داخل تراکم)
بر اساس نامه شماره ش ر- 150628-1395 مورخه  s رعایت فضاي سبز و فضاي باز در پهنه

.1395/07/26 معاونت محترم شهرسازي و معماري الزامی نمی باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 107/71 مترمربع و تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي 
مسکونی به مساحت 1/06 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/97/13030 مورخ 1397/12/04 و راي تجدیدنظر به شماره 2/97/13133 مورخ 

1397/12/21 مبنی بر جریمه می باشد. همچنین از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 
21/41 مترمربع و دو باب کسري پارکینگ تجاري بنا بر آرا مزبور داراي راي تخریب و اعاده 
به وضع پروانه بوده که در وضع موجود راي تخریب اجرا گردیده و صورتجلسه تخریب مورخ 
1398/08/11 داراي امضا مسئول حراست، نماینده بازرسی و نماینده جلوگیري از تخلفات 

.ضمیمه گردیده است
حالیه داراي مابه التفاوت در بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به 

.زیربناي مسکونی به مساحت 0/09 مترمربع ( کاهش نسبت به راي ) دارد
.قابل ذکر است مغازه مزبور به صورت فروشگاه محصوالت لبنی مورد استفاده قرار می گیرد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
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.اشغال وضع موجود 80 درصد می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف وطبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

86,721,600(هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.81  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13135 بدوي خیابان 
مطهري-خم
یران 
زاهدان 
-نبش 
کوچه احدي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 40 مورخ 1396/2/26 بصورت 5 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 16 واحد مسکونی به مساحت کلی 2415 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه  نقشه برداري توسط 

:متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 9/92 متر مربع به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 6/43 متر مربع -1
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 5/5 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 5/5 متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 5/5 متر مربع-4

کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 4/05 متر مربع-5
 افزایش بنا در طبقه پنجم به  مساحت 9/92 متر مربع-6

 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 57/8 متر مربع-*7
بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -8

مساحت 1/25 متر مربع در طبقه پنجم
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر  در زیرشیروانی به مساحت 0/15 -9

 متر مربع
بناي مازادبر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 14/49 متر -10

 مربع
سال وقوع تخلف 1397

*********************************************************
**************************************************
 .با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته زیر 5% بوده مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر  نهایی در مورد کسري 

 .پارکینگ بعد از کف سازي و بازدید مجدد ارائه میگردد
 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

*********************************************************
*********************************************************

*********************
 .جانمایی پارکینگها بر اساس نقشه هاي پروانه میباشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی اکبر زیده سرایی محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث یک طبقه مازاد به 
مساحت 249/20 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

1,674,624,000(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  ششصد و  بیست و 
 چهار هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد .ضمنا در مورد مهندس ناظر در اجراي تبصره 
هفت قانون اخیر الذکر مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان 

گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه ) به هیئت تخلفات 
اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد .

جریمه 249.2  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/25 2/97/13136 بدوي خیابان 
ضیابري-کو
چه دهم
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در خصوص افزایش تعداد واحد با توجه به اینکه اضافه بنایی گزارش نشده است لذا 
مشمول تباصر ماده صد قانون شهرداریها نمی باشد و کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی 

باشد شهرداري برابر ضوابط اقدام نماید .

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی اکبر زیده سرایی محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات 
اول تا سوم جمعا به مساحت 306/4 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 1,544,256,000(یک میلیارد و  پانصد و  چهل و  چهار میلیون و  
دویست و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در مورد مهندس 
ناظر در اجراي تبصره هفت قانون اخیر الذکر مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام 

مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه ) 
به هیئت تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 306.4  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/41 مورخه 1397/06/17 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.766.2 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 547.2 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 74.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 74.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 74.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 74.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 249.20 مترمربع که از این مقدار به  -5
.مساحت 15.2 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد. (سال وقوع تخلف 1397)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.82 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 8.4 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد.(سال وقوع تخلف 1397) -8

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما اجرا گردیده است)

در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و پس از دیوارگذاري حد شرقی عرصه اعالم  -13
.نظر می گردد

به مساحت 13.71 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 75.98  -14
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 61.25 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15
.موجود 87.37 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده مشارالیه را از بابت اضافه بنابصورت سایبان  با ضریب2
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 234,240,000(دویست و  سی و  چهار میلیون و  

دویست و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 96  2
 

1220000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/14 2/97/13139 بدوي کمربندي -
مدرس 
نرسیده به 
میدان 
--توشیبا

2-3-10091-5-1-0-0 97
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 5,796,000,000(پنج میلیارد و  هفتصد و  نود و  شش میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 1150  1.5
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف تخریب آن ضرر 
و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي زیرشیروانی و اضافه بناي 
طبقات اول الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,483,200(ده میلیون و  

چهارصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.24  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13140 بدوي تختی-کوچ
ه بهارانه 2
-کوچه 
نوین

2-1-10103-32-1-0-0 980

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 

چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 172,233,600(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و 
 دویست و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.63  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1395/12/04 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 534.99 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و داراي اضافه بنا به مساحت کلی  

:123.77مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.54 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.63 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.63 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25.63 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 25.63 مترمربع -5
.اضافه بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.71 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7
.مساحت 2.69 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.02 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخات عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما اجرا گردیده است)

مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 87.73  -12
.مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

از بابت اضافه بنا در در طبقات همکف الی سوم کال به مساحت 94.59 مترمربع و بازگشت 
تراکم اعطایی به مساحت 87.73 مترمربع داراي راي شماره 2/96/11303 مورخه 

1396/09/27 و راي تجدید نظر شماره 2/96/11379 مورخه 1396/10/30 کمیسیون محترم 
:ماده صد مبنی بر جریمه بوده لذا حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.21 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1 

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.21 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.21 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.21 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 25.63 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
.اضافه بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.71 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -6
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داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7
.مساحت 2.69 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.02 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخات عوارض درآمدي می گردد)

حالیه متقاضی متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري  آب و فاضالب بطول4 متر آسفالت 
.و 2 متر خاکی به عرض 0.5 متر دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 576,072,000(پانصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 68.58  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13141 بدوي خیابان 
ضیابري-کو
چه اسالمی

2-2-10026-142-1-0-0 981

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا در زیر شیروانی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
35,078,400(سی و  پنج میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.96  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/36 مورخه 1397/06/11 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.333.67 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 75.54 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 22.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.86 مترمربع .(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.96 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 2.16 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز بوده و رعایت حد نصاب  -9
.فضاي باز می گردد.(سال وقوع تخلف 1397)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.98 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
.موجود 85.47درصد می باشد

الزم به توضیح است در نقشه هاي زمان صدور پروانه آسانسور موجود نبوده ولی حالیه در 
.وضع موجود آسانسور احداث گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

981

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي آرزم ساقري چی ها مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقه چهارم به مساحت 
1.96مترمربع و تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 6.94 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 52,332,000(پنجاه و  دو میلیون و  سیصد و  سی و 

 دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 8.9  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/22 2/97/13143 بدوي تختی-انتها
ي کوچه 
الله-بن 
بست نوري

2-1-10131-4-1-0-0 98
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 130 مورخ 1396/08/13 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 945.33 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:24.27 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 4.8 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 4.8 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 4.8 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 4.8 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز به مساحت 24.27 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.39 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقه  -7
چهارم به مساحت 1.96 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 6.94  -8
مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 58.41 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
 .کسري پارکینگ ندارد

.با توجه به کمتربودن اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سابقه در واحد خالف ندارد
.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

44.35  0
 

55000  , 1369 1397/12/18 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/13152 بدوي خیابان 
الکانی-عطا 
آفرین

2-2-10020-175-1-0-0 98
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 19,505,297(نوزده میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  دویست و  نود و  

هفت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.67  1.5
 

219375  , 1369
 , 1380
 , 1389

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13152 بدوي خیابان 
الکانی-عطا 
آفرین

2-2-10020-175-1-0-0 98
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه با حق آبچک دیوار 
شمالی و حق یک درب در مرتبه تحتانی و یک درب در مرتبه فوقانی به شماره 612 و 
همچنین داراي حقوق ارتفاقی بصورت آبچک دیوار حد شرقی در مورد ثبت (مطابق سند) 
می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و 
متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در سیستم بر اساس کروکی ارسالی اداره ثبت تکمیل 

.گردیده است
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی دو طبقه (همکف و اول) 

بوده و همچنین از بابت بنا، کال به مساحت 120 مترمربع نیز داراي بالمانع شماره 
.2/33/47592 مورخه 1388/02/26 می باشد

همچنین اخیرا با اعیانات وضع موجود (به همین شکل فعلی) استعالم عدم مسیر (انتقال 
اجرایی) با شماره مندرج در سیستم دریافت نموده ولی چون در آن قید گردیده به منزله 
تسویه حساب و بالمانع اعیانات نیست لذا مورد محاسبه سوابق قرار نمی گیرد و بالمانع فوق 

.الذکر مالك است
:لذا حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

(قبل از اعالم مابه التفاوت، الزم به ذکر است با توجه به اعالم کلی زیر بنا در بالمانع، این 
مقدار به صورت نصف نصف در همکف و اول، هر کدام به مساحت 60 مترمربع تقسیم شده 

.است)
اضافه بنا در همکف به مساحت 27.65 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 18.03 مترمربع  -1
(بصورت احداث آشپزخانه و سرویس) سال وقوع تخلف آن (1380) و به مساحت 9.62 

.مترمربع بصورت همزمان ساز سال وقوع تخلف (1369) می باشد)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.02 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 9.4 مترمربع  -2
(بصورت احداث آشپزخانه و سرویس) سال وقوع تخلف آن (1389) و به مساحت 9.62 

.مترمربع بصورت همزمان ساز سال وقوع تخلف (1369) می باشد)
به استناد خط پروژه شماره 1866 به مساحت تقریبی 44.35 مترمربع از عرصه داراي عقب 

.نشینی می باشد
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار رسیدگی به تخلفات فوق الذکر می باشد

.گزارش فوق الذکر طی شماره درخواست 322095 جهت تعیین تخلفات جاري می باشد
**********

از باب تخلفات فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/9713152 مورخه 1397/12/18 مبنی بر 
جریمه بوده و حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده توسط کارشناس محترم واحد تخلفات و 
گواهی ایشان در سیستم، کلیه تخلفات به غیر از تخلفات همزمان ساز سال (1369)  تخریب 
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گردیده است.(الزم به توضیح است تخریب اعالم شده توسط اینجانب رویت نگردیده و اعالم 
.تخریب، بر اساس گواهی کارشناس واحد تخلفات مندرج در سیستم صورت گرفته است)

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 346,416,000(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  

شانزده هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 51.55  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13158 تجدید 
نظر

چهاربرادرا
ن-گذرفرخ
-بن بست 
منصوري

2-3-10186-60-1-0-0 98
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 135 مورخ 1396/08/30 بصورت2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 346/87

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك  کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 51/03 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 18/29 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 16/37 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 16/37 متر مربع-3
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/04 متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري  در زیرشیروانی به مساحت 0/52 متر -5
 مربع

به مساحت 8 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 22/32 متر مربع کسري فضاي باز -6
را دارد

الزم به ذکر است ملک بصورت بر ساز و با بر باالي 12 متر بوده ، که مجاز به ارائه دو درب 
بصورت پارکینگ به طول 3 و 4 میتواند باشد ولی در نقشه پروانه 1 درب 4 متري ارائه داده و 
داراي 1 پارکینگ حاشیه اي میباشد با توجه به اجراي ساختمان مالک  بر خالف نقشه پروانه 
دو درب 3 متري  اجرا نموده است که با این تفاسیر پارکینگ حاشیه اي حذف میگردد
ولی  با توجه به اینکه مجاز به ارائه دو درب  هر کدام به طول 3 و 4 متر میتواند و مطابق با 

.ضوابط بوده   جانمائی پارکینگها مورد تایید میباشد
 

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد
 .تبصره ماده 7 ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

*********************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12979 مورخ 

1397/12/04 و راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره 2/97/13158 مورخ 1397/12/18 بوده 
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.که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک و هفتاد و پنج 
صدم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 710,068,800(هفتصد و  ده میلیون 

و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 120.76  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13161 تجدید 
نظر

منظریه-کو
چه شهید 
علومی-کو
چه امیدوار

2-3-10022-37-1-0-0 98
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 3,091,200(سه میلیون و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال در 

این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 1.84  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 1396/03/24 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 513/31 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 120/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1397)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 30/19 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30/19 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30/19 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30/19 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 22/54  -5
مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 1/84 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

قابل ذکر است درخصوص اصالح حد شمالی جهت سند مالکیت در زمان صدور پروانه تاکنون 
.سند اصالحی ارائه نگردیده است

از بابت تخلفات مشتمل بر 120/76 مترمربع اضافه بنا و 1/84 مترمربع تخطی از تبصره 7 
داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 2/97/13161 مورخ 1397/12/25 مبنی بر جریمه 

.می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59/00 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74/13 درصد می باشد.(به میزان 15/13 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه  شماره 229676 مورخ 97.11.28کارشناس رسمی 
دادگستري ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 10,028,420(ده میلیون و  بیست و  هشت 

هزار و  چهارصد و  بیست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 51.56  1
 

194500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13163 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
ساغریسازا
ن-خواهر 
امام-زرجو
ب-تحویلی

2-3-10206-138-1-0-0 98
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایبان بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 3,515,000(سه میلیون و  پانصد و  پانزده هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 19  1
 

185000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامابرابر دستور شماره ش ر-182372-94.11.5طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق 
بصورت یکباب ساختمان مسکونی ویالئی  برابر خط پروژه عرصه بسطح  تقریبی 77.78 متر 
مربع و اعیان  بسطح 51.56متر مربع  داراي سایبان بسطح تقریبی 19 متر مربع با مصالح 
فلزي  میباشد  با توجه به مدارك ارائه شده توسط مالک بصورت  نسقی  ( خرید نامه عادي ) 
برابر  فاقد هرگونه مجوز از شهرداري  با توجه به فیش برق قدمت ملک سال 1379 میباشد
خط پروژه شماره  (   744)تقریبی بسطح 64.32158.23متر مربع در خیابان همجوار فضاي 
الزم  سبز حریم رودخانه   و بسطح تقریبی 13.46متر مربع در حریم اداره آب  قرار دارد
گزارش  بصورت غیابی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده   : بذکراست

  .وگزارش تکمیلی متعاقبا اعالم میگرد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 153,711,000
(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  یازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 81.4  3
 

1200000  , 1362
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13164 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
منظریه-شا
د 

بین-زرمخ
ي-جنب 
رستوران 
تک

2-3-10022-67-1-0-0 98
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 
3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در 

پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی و اداري وباتوجه به 
موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه 

بمبلغ 281578000(دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت هزار ) 
ریال صادر می گردد

جریمه 76.58  4
 

70000  , 1362
 , 1391

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 216000000(دویست و  شانزده 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 2/97/13164 رسیدگ
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 مجدد
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بین-زرمخ
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رستوران 
تک

2-3-10022-67-1-0-0 98
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی بشماره 164537مورخ97.08.27
مبنی بررعایت اصول فنی وشهرسازي، ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 7,347,900(هفت میلیون و  سیصد و  چهل و  هفت هزار و  نهصد) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 34.99  3
 

70000  , 1363 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه دو طبقه مشتمل بر دو باب 
از بابت .مغازه به مساحت 330 مترمربع به شماره 3166و 12/571 برابر سند مالکیت می باشد
اعیان داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري 
اضافه  -1:ارایه شده داراي اضافه بنا به مساحت کلی 192.97 مترمربع به شرح ذیل می باشد
بنا در همکف از بابت احداث یک باب اطاق مسکونی به مساحت 34.99 مترمربع(قبل از 
اضافه بنا در همکف از بابت احداث بارانداز فلزي به  -2بالمانع فوق - سال تخلف 1363)
اضافه بنا در همکف از بابت توسعه مغازه  به  -3مساحت 40.30 مترمربع(سال تخلف 1391)
مساحت 47.47 مترمربع(سال تخلف 1391- توضیحاً مغازه مذکور داراي فعالیت شغلی 
اضافه بنا از بابت احداث بالکن به  -4رستوران و داراي تابلو به ابعاد استاندارد می باشد.)
اضافه بنا در تراز بالکن در قسمت مربوط  -5مساحت 29.11 مترمربع(همزمانساز-سال1362)
اضافه بنا در  -6به راه پله مسکونی به مساحت 14.69 مترمربع ( همزمانساز-سال1362)
اضافه بنا در طبقه دوم به  -7طبقه اول به مساحت 11.38 مترمربع( همزمانساز-سال1362)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت  -8 مساحت 11.38 مترمربع(همزمانساز-سال1362)
داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی و دو  -9 3.65 مترمربع(همزمانساز-سال1362)
با استناد به خط پروژه شماره 748 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال تخلف 1391)
پیوست  به مساحت تقریبی 0.5 مترمربع از اعیان در هر طبقه در تعریض خیابان 35 متري 
حد جنوبی و به مساحت 1.2 مترمربع از عرصه  و0.3 مترمربع از اعیان(مجموعاً 1.50 
// .استعالم موقعیت مکانی دارد.مترمربع) در حریم فضاي سبز همجوار رودخانه قرار دارد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
196616مورخ 97.10.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ11.500.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 2,300,000(دو میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 29.46  0
 

55000  , 1359
 , 1384

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/18 2/97/13165 بدوي بازار-جنب 
مسجد 
کاسه 
فروشان-پا
ساژ ندا 
 دهنده

2-1-10167-28-1-11-0 98
8

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک دستگاه دکان از یک باب کاروانسرا جزء پالك 
شماره 1729 برابر سند اجاره نامه شماره 47772 مورخ 1359/10/16 دفترخانه شماره 5 

.رشت، فاقد بالکن و داراي فعالیت شغلی به صورت انباري تجاري می باشد
.از بابت مغازه با قدمت تقریبی 40 سال هیچ گونه مستنداتی مشاهده نگردید

همچنین با توجه به بازدید به عمل آمده مغازه مزبور اقدام به تعمیرات کلی به صورت افزایش 
ارتفاع دیوار و همچنین تعویض سربندي نموده است که بنا به اظهار متقاضی به علت برف در 

.سال 1383 صورت گرفته است
مساحت وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

.سازمان نظام مهندسی می باشد
ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

****************************************
برابر نامه اداره کل میراث فرهنگی به شماره 972/131/7016 مورخ 1397/08/29 تعمیرات 
صورت گرفته در حد اقدامات ضروري بوده و در صورت نوسازي، نیاز به اخذ مجوز از اداره کل 

.مزبور می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده ونظریه هیات کارشناسی بشماره 236444مورخ 97.12.06
 ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 546,745,500(پانصد و  
چهل و  شش میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 297.87  1.5
 

1100000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/18 2/97/13166 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل--خب
از
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 210  مورخ 1389/10/19 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 499/5  مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 297/87 مترمربع به شرح زیر و بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 46/05 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 46/05مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 46/05مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 46/05مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم  بصورت یک طبقه مازاد به مساحت 113/67 مترمربع-5
شایان ذکر است که در پروانه صادره طبقه چهارم به مساحت 16/7 متر مربع بصورت راه پله 
به آسامسور بوده است که کال اجرا نگردیده و طبقه چهارم  بصورت طبقه مازاد اجرا شده 

 . است
*********************************************************
*********************************************************

***************
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد 

.کسري پارکینگ ندارد
 .تعداد واحدهاي مسکونی از 6 واحد به 4واحد  کاهش پیدا نموده است

.شایان ذکر است که رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
*********************************************************

***************************************************
الزم به ذکر است که با توجه به نامه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 3-ك-97 مورخ 
1397/03/25  مبنی بر اینکه اسکلت ساختمان در طبقه 4 بصورت فلزي بوده با توجه به 

 .بازدید مجدد اسکلت ساختمان را درطبقه 4 فلزي مورد تایید میباشد
همچنین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري مساحت چهار طبقه را 534/7 متر مربع   
اعالم شده که با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده مساحت کل برابر 780/67متر مربع 

 .میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

98
9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نامه شهرداري به شماره 157550-97.08.19 مبنی بر اینکه ملک مورد نظر 
از حالت تجاري خارج شده، لذا تخلفی احراز نگردیده و پرونده قابلیت رسیدگی در 

کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 205  0
 

2100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/12/20 2/97/13168 فرم 
قرار

دکتر 
حشمت-بن 
بست 
حریري

2-2-20106-110-1-0-0 990

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/442/111284-96/8/26 ماموران جلو گیري از تخلفات 
ساختمانی  شهرداري و عطف بنامه شماره  ش ر -126429-97/7/1 کمیسیون محترم طی 
بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از پلالك فوق  برابر مدارمک ارائه شده داراي سند مالکیت 
بشماره ثبتی 950/1 بصورت ششدانگ  یکباب خانه  ( سند مالکیت فاقد حدود ابعاد و 

مساحت ) بوده متراژ اعالم شده در جدول کابریها  به استناد بالمانع میباشد. و همچنین برابر 
برگ اسناد رسمی  از نوع سند قطعی غیر منقول منضمه در ( 4   ) برگ  از بابت انتقال  
ششدانگ (    یکباب خانه با حق آبچک قسمت شمال به خانه مجاور )   در دفتر خانه شماره 
( 220) رشت  بالمانع بشماره ( 117108-93/2/20 )از شهرداري صادر شده که در دفتر 
.الکترونیکی این دفترخانه  بشماره ( 6689-93/3/25) ثبت گردیده است

الزم بذکر است : که از بابت  تبدیل مسکونی به تجاري بسطح تقریبی 130 متر مربع با 
                     فعالیت شغلی شستشوي فرش نگین مشهد

و به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري سال محاسبه تخلف 1396 میباشد  
پرونده غیابا طی درخواست شماره 300983 در کمیسیون مطرح بوده و داراي نامه نقصی از 

. کمیسیون میباشد
با توجه به بازدید مجدد از حالت تجاري خارج شده  و وضعیت فعلی خالی از سکنه بوده 

.سوابق منضمه میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 247449 مورخ 97/12/18 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 166.821.600.000 ریال تعیین و براورد نموده است 
که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 33,364,320,000(سی و  سه 
میلیارد و  سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 758.28  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/18 2/97/13172 بدوي رشت- فاز 
دوم ضیابري 
بر اصلی 
جنب کوچه 
اشرف

2-2-10162-34-1-0-0 991

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال 
خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن 

ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی 

طبقات و توسعه زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6,497,904,000(شش 
میلیارد و  چهارصد و  نود و  هفت میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 966.95  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  5,427,374,400
(پنج میلیارد و  چهارصد و  بیست و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 538.43  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري 30 قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,040,000,000(پنج میلیارد 
و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 750  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش واحد تجاري با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستري 
بشماره 247449 مورخ 97/12/18،مغازه ها جداگانه نبوده است لذا چنانچه تخلف 
تبدیل یکباب به شش باب توسط کارشناس شهرداري محرز و مسلم میباشد مقتضی 

اس در قالب پرونده جدید جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال گردد.

سایر 5  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/18 2/97/13172 بدوي رشت- فاز 
دوم ضیابري 
بر اصلی 
جنب کوچه 
اشرف

2-2-10162-34-1-0-0 991
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 59 مورخ 1396/03/13 به صورت 5 
طبقه روي مغازه و زیرزمین در 29 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 
.4367.47 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:945.89 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 353.98  مترمربع -1
 اضافه بنا در همکف به مساحت 332.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 114.51 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.21 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.81 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 81.41 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 61.53 مترمربع -7
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.70 مترمربع -8

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري در همکف به مساحت  758.28  -9
مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت   -10
538.43 مترمربع

.رعایت 1/20 سرویس بهداشتی مغازه ها نمی گردد -11
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم 8) به  -12

مساحت  3.27 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر 5 مترمربع مساحت انباري زیرشیروانی  -13

به مساحت مجموعا  17.79 مترمربع
تعداد واحدهاي مسکونی از 29 به 24 واحد کاهش و تعداد واحدهاي تجاري از 1به 6 باب  -15

.افزایش یافته است
.داراي سی باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -16

.تراکم اعطایی ندارد
.نورگیر زیرزمین اجرا نشده است

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.90 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 92.94 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.سال تخلف 1397 می باشد
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//.درخواست عدم خالف دارد
با توجه به عدم اعتراض مالک در این خصوص راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 38.83  1.25

 
303750  , 1368

 , 1380
احداث بارانداز در حیاط 1397/12/20 2/97/13173 تجدید 

نظر
راسته -
مسگران-م
طهري(بازار 
مسگران)-م
ستوفی

2-1-10172-50-1-0-0 99
2

با توجه به عدم اعتراض مالک در این خصوص راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 125  1.5
 

3100000  , 1395
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض آقاي علی امساك پور نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض به منظور تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع 
امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 

کارشناسی به شماره 247090 مورخ 97.12.18 و تعیین ارزش سرقفلی مغازه هاي مورد 
نظر بر اساس سال وقوع تخلف 1382 جمعاً به مبلغ 2،903،620،000 ریال، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 580,724,000(پانصد و  هشتاد میلیون و  هفتصد و  بیست و  چهار 
هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 159.71  0
 

3100000  , 1395
 , 1396

احداث مغازه بدون مجوز
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 300872-96/10/17و عطف بنامه شماره ش ر 
-242732-96/11/30 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک بر روي  پالك 
فوق برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک  داراي دو جلد  سند مالکیت  بصورت دو دانگی و 
چهار دانگی بشماره ثبتی   1و2و3-/1865 که بر روي آن یکباب ساختمان مسکونی  دو 
طبقه روي پیلوت  شامل  همکف  پارکینگ و شوفاژخانه  و طبقه اول  و دوم  هر کدام 
یکواحد مسکونی  مجموعا دو واحد مسکونی داراي مجوز تفکیک بشماره 

13/16528-68/5/7 از شهرداري میباشد( سوابق منضمه بوده ) حالیه مالکین ساختمان بر 
خالف مجوز قسمتی حیاط مشاعی حد شمال را  مسقف و به بصورت یکباب مغازه احداث و 
همچنین تبدیل   پارکینگ اختصاصی  قطعه 4 و قسمتی از  پارکینگ اختصاصی قطعه 3 به 
یکباب مغازه  و تبدیل پارکینگ اختصاصی  قطعه 3  و قسمتی از شوفاژ خانه اختصاصی  
قطعه یک و شوفاژخانه اختصاصی  قطعه 2  تفکیکی تبدیل به یکباب مغازه  وهمچنین 
مبادرت به   مسقف نمودن  راهروي مشاعی درحد جنوب و احداث  راه پله مشاعی  در حد 
جنوب اقدام نموده  با توجه به نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس نقشه بردار آقاي 
مهندس اسماعیل بابائی  داراي پروانه اشتغال بشماره 00149-600-11 عضو سازمان نظام 
مهندسی  ساختمان گیالن  داراي اضافه بناي کلی بسطح 67/31 متر مربع میباشد  موارد 

: تخلف به شرح زیر است
داراي اضافه بنا در همکف بسطح 0/80 متر مربع   بدلیل خطاء در مساحت یابی ( سال -1

محاسبه تخلف به استناد مجوز تفکیکی  1368)
داراي اضافه بنا در همکف بصورت احداث بارانداز  ( مسقف نمودن راهرو و حیاط مشاعی)  -2
در قسمت حیاط مشاعی  حد جنوب  بسطح 18/34 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1380 )
داراي اضافه بنا در همکف بصورت  احداث راه پله مشاعی در قسمت  حیاط مشاعی حد  -3

جنوب بسطح 7/02 متر مربع ( سال محاسبه 1380)
احداث یکباب مغازه بسطح 38/19 متر مربع در قسمت حیاط مشاعی حد شمال ( سال  -4

محاسبه تخلف 1396)
تبدیل پارکینگ اختصاصی قطعه 4 و قسمتی از پارکینگ اختصاصی قطعه 3 تفکیکی  به  -5

یکباب مغازه بسطح 49/32 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1395)
تبدیل پارکینگ اختصاصی قطعه 3 و شوفاژخانه اختصاصی قطعه 2 و قسمتی از   -6

شوفاژخانه قطعه یک به یکباب مغازه  بسطح 72/20 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1395 )
داراي کاهش بنا در طبقه اول بسطح 2/68 متر مربع نسبت به  بال مانع ( مجوز تفکیک ) -7
داراي اضافه بنا در طبقه اول بصورت  احداث راه پله مشاعی در  طبقه اول در قسمت   -8

حیاط مشاعی حد جنوب بسطح 5/18متر مربع ( سال محاسبه 1380)

99
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بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل انباري  در پیلوت  بسطح 7/03 متر مربع ( سال  -9
محاسبه  1380)

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري از بابت احداث مغازه در حیاط مشاعی حد شمال (  -10
سال محاسبه تخلف 1396)

داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري ( دو باب آن از بابت  تبدیل به تجاري  و 2 باب آن    -11
از بابت حذف پارکینگ اختصاصی مسکونی  )سال محاسبه 1395

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 0/46 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی ( سال  -12
محاسبه تخلف  به استناد مجوز تفکیک   1368)

.با توجه به خط پروژه شماره 482 کوچه 8 متري اصالحی فاقد عقب نشینی میباشد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب4 برابر  ارزش معامالتی 

راي به جریمه بمبلغ 1,038,374,400(یک میلیارد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و  
هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد

جریمه 77.26  4
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 2/97/13174 بدوي منظریه-بلوا
ر آزادي

2-3-10056-39-1-0-0 99
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
195044 مورخ97.10.10 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 29748550000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 5,949,710,000(پنج میلیارد و  نهصد و  چهل و  نه میلیون و  
هفتصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 463.22  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده درخصوص 18باب کسري پارکینگ تجاري بمساحت 450
مترمربع به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث 
پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به 
مبلغ 3,024,000,000(سه میلیارد و  بیست و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 450  2
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

درخصوص توسعه بناي مسکونی بمساحت 75.65 مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ 
تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده 

ومنتفی میباشد.

ردتخلف 75.65  0
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 108 مورخ 1396/05/31 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی  و 1 واحد تجاري و بالکن به 

 .مساحت کلی 559/66 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 75/65 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 72/9متر مربع-1

اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 2/75 متر مربع-2
 تبدیل توسعه تجاري در همکف به مساحت 77/26 متر مربع-3

 تبدیل توسعه تجاري در طبقه اول به مساحت 128/33متر مربع-4
 تبدیل توسعه  تجاري در طبقه دوم به مساحت 150/21 متر مربع-5
 تبدیل  توسعه تجاري در طبقه سوم به مساحت 150/21 متر مربع-6

 تبدیل  توسعه  تجاري در زیرشیروانی به مساحت 34/47 متر مربع-7
با توجه به تبدیالت صورت گرقته داراي 19 باب کسري پارکینگ تجاري بوده که با توجه -8
به اینکه در زمان پروانه 1 باب کسري پارکینگ را پرداخت نموده داراي 18 باب کسري 

 .پارکینگ تجاري میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
مشول تبصره ماده 7 نمیگردد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/13174 مورخ 1397/12/21 

 .بوده که بپیوست میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي فخرالدین فقیه حبیبی و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و طبقه اول، هریک به 
مساحت 54.22 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,093,075,200(یک میلیارد و  نود و  سه میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 108.44  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13181 بدوي خیابان 
شریعتی-کو
چه شهید  
گلبندي

2-3-10200-120-1-0-0 99
4

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/59 مورخ 1397/08/12بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 522/98 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري طبقه دوم بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:108/44متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 54/22 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 54/22 متر مربع-2
 طبقه دوم به مساحت 151/66 متر مربع اجرا نشده است-3

 طبقه زیرشیروانی به مساحت 68 متر مربع اجرا نشده است-4
به مساحت 19/9 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -5

 .به مساحت 36/41 کسري فضاي باز دارد-6
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
کسري پارکینگ ندارد ولی اظهار نظر نهایی در خصوص کسري پارکینک با توجه به عدم 

 .کفسازي منطوط به ادامه کار ساختمانی و اتمام ساختمان میباشد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش واحد تجاري، محل هیچگونه 

تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران 
ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به 
کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 252611 مورخ 97/12/23 ارزش سرقفلی 
مکان موصوف را به مبلغ 9.429.250.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,885,850,000(یک میلیارد و  هشتصد و  

هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 76.78  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/21 2/97/13182 بدوي رودبارتان 
-روبروي 
کوچه واعظ

2-3-10013-60-1-0-0 99
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري چهار قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  

شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي همکف و اول، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
381,672,000(سیصد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.08  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/201 مورخه 1396/12/28 بصورت 2 
طبقه روي مغازه در 4 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 482.22 مترمربع 

.صادر گردیده است
.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (اتمام نازك کاري و سفت کاري) می باشد

با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 82.08 
:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 41.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2

 .کاهش بنا در طبقه دوم بصورت عدم اجرا به مساحت 148.24 مترمربع -3
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.65 مترمربع بصورت کاهش فضاي راه پله و عدم  -4

.اجراي 2 انباري
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 72.78  -5

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد -6

.افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 1 واحد به  5 واحد.(سال وقوع تخلف 1397) -7
.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص اعالم می  -11
.گردد نما تا اجرا گردیده است)

به مساحت 9.43 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به مساحت 40 مترمربع  -12
.داراي کسري فضاي سبز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 76.61 درصد می باشد

.در وضع موجود 3 باب از 5 مغازه داراي فعالیت شغلی به شرح زیر می باشند -14
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي بئوي شماره 2/97/13182 مورخه 1397/12/21 و راي 
تجدید نظر شماره 2/98/13261 مورخه 1398/06/17 کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن 

.خالف جدیدي رویت نگردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید ردتخلف  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1397/12/22 2/97/13183 تجدید 
نظر

سعدي-پش
ت تعاونی 
شهر 
وروستا-کو
چه ارغوان

2-1-10010-35-1-0-0 99
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  150,660,000(یکصد و  پنجاه میلیون و  ششصد و  شصت هزار )ریال در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.3  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 175 مورخه 1396/12/22 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 214/10 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف دوم می باشد
براساس نقشه برداري و نقشه معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 

:کلی 24/30 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10/10 مترمربع (همچنین به مساحت 4/10 مترمربع مربوط  -1
به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض 

به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/20 مترمربع -2

الزم به ذکر است با توجه به اجراي کنسول در سقف اول و سقف دوم رعایت حداقل عرض 2 
متر از پالك مجاور در محدوده سایه کنسول در طبقه همکف و اول در حد غربی نمی 
گردد.الزم به ذکر است با توجه به نقشه معماري ارائه شده در محدوده مذکور در طبقه اول 

.داراي پنجره آشپزخانه و همچنین تراس می باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است

همچنین مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري پارکینگ 
احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت  به دلیل عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا 

.پس از ارائه نقشه برداري تکمیلی قابل بررسی خواهد بود
با توجه به نقشه معماري ارائه شده راه پله دسترسی اجرا شده فاقد دسترسی از پیلوت می 

.باشد
الزم به ذکر است با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 125983 مورخ 
1397/07/01 درخصوص تصمیم شعبه سوم کمیسیون، درخصوص اعالم میزان دقیق عدم 
رعایت عرض حیاط خلوت، برابر نقشه ارائه شده به طول تقریبی 5 متر عرض حیاط خلوت 

.رعایت نگردیده که در کمترین مقدار برابر 0/65 متر می باشد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 در خصوص اعتراض آقاي سیدمحسن سیدي نژاد نسبت به راي بدوي به شماره 
صدرالذکر بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 13.56 مترمربع و احداث یک طبقه 
مازاد به مساحت 100.36 مترمربع ( کالً داخل تراکم ) با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عیناً راي بدوي تائید و استوار می گردد.

جریمه 113.92  0.1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 2/97/13185 تجدید 
نظر

باقرآباد-کو
چه فراهانی

2-1-10017-15-1-0-0 99
7

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 25  1
 

2100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/319232-97/7/14 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه 
شماره ش ر -163133-97/8/26 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت  تک برگی بشماره ثبتی 3090/103 مفروزي از 46 قطعه 
 14 بصورت ششدانگ عرصه و اعیان خانه بمساحت 168/26 متر مربع  میباشد که برابر 
سوابق موجود از بابت اعیان همکف بسطح 91 متر مربع داراي بالمانع بشماره 

2/33/304657-97/3/5 میباشد . وضعیت موجود بر روي مکان فوق تعمیرات کلی در 
همکف  و توسعه بنا بصورت احداث یکطبقه مازاد اقدام گردیده است برابر نقشه برداري 
اراده شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس حسن یگانه  داراي پروانه اشتغال 
بشماره 00029-600-11 مساحت طبقه همکف  کال بسطح 104/56 متر مربع  شامل   یکواحد 
مسکونی بسطح 91/61 متر مربع راه پله مشاعی در همکف 10/98 متر مربع سرویس مشاعی 
جداساز بسطح 1/97 متر مربع مساحت طبقه اول کال بسطح 100/36 متر مربع شامل   

یکواحد مسکونی بسطح 78/95متر مربع راهپله بسطح 8/74 متر مربع و تراس غیر مسقف 
بسطح 12/67 متر مربع   ترسم و اعالم گردیده است  با توجه به بالمانع صادره و مطابقت با 

: کروکی نقشه برداري ارائه شده مغایرت به شرح زیر است
 اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 13/56 متر مربع  کالداخل تراکم -1

احداث بنا یک طبقه مازاد در طبقه اول بسطح 100/36 متر مربع  از این مقدار بسطح -2
 12/67 متر مربع بصورت تراس  کال داخل تراکم

 داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی -3
. سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

 رعایت 2 متر حیاط خلوت  و نورگیر نسبت به ملک همسایه میگردد

.  به استناد خط پروژه شماره 741 عقب نشینی  ندارد 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مراحل اتمام 

ساخت بوده و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف وطبقات و طبقه مازاد با توجه به تایید استحکام توسط کارشناس 
رسمی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,040,464,000(سه میلیارد و  چهل میلیون و 

 چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 452.45  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 2/97/13187 بدوي الکانی-عطا
آفرین-بن 
بست دوم

2-2-10026-76-1-0-0 99
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/216 مورخ 1396/12/28 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی  و به مساحت کلی 783.3 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 437.30 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 52.56 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 52.56 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 52.56 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 52.56 مترمربع -4

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 227.06 مترمربع -5
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 17.57 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7
.در طبقات مجموعاً به مساحت  7.98 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 7.17 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت   -8
.انباري (5 مترمربع)

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -9
فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ  -10

 پارکینگهاي شماره 6 و 7 مشمول اخذ عوارض درآمدي می گردند . )
 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -11

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 55 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
. موجود 73.88 درصد است

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -13
 . با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  14.32 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -14

 . به مساحت 62.9 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -15
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند

99
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
1,208,625(یک میلیون و  دویست و  هشت هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 219.75  0.1
 

55000  , 1358 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 2/97/13190 بدوي رودبارتان-ر
ودبارتان-م
سگر

2-3-10014-31-1-0-0 99
9

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 1,214,125(یک میلیون و  دویست و  چهارده هزار و  یکصد و  بیست و 

 پنج)  ریال صادر می گردد.

جریمه 44.15  0.5
 

55000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

86 55000  , 1358  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ عرصه یک باب خانه و فاقد 
حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد. (همچنین سند مالکیت مذکور فاقد 
مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در 

.سیستم بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی است)
پالك فوق الذکر داراي اعیانات خالف ساز بصورت خانه مسکونی در 4 واحد با مساحت هاي 

مندرج در جدول کاربري ها (بر اساس کروکی نقشه برداراي ارائه شده توسط 
متقاضی)(263.9 مترمربع) با مصالح آجري می باشد.(سال وقوع تخلف بر اساس تاریخ نصب 

.کنتور مندرج در فیش برق 1358)
به استناد خط پروژه شماره 2113 به مساحت تقریبی 50 مترمربع از اعیان، به مساحت 
تقریبی 36 مترمربع از عرصه و در مجموع به مساحت 86 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
متقاضی با ارائه نامه اي از اداره کل مالیاتی استان گیالن خواستار ارسال گزارش فنی به آن 

.گروه مالیاتی می باشد
**********

حالیه با توجه به نامه شماره 243985 مورخه 1397/12/14 کمیسیون محترم ماده صد تراکم 
:گیري به شرح زیر می باشد

از کل مساحت اعیانات (به مساحت 263.9 مترمربع) به مساحت 219.75 مترمربع داخل 
.تراکم و به مساحت 44.15 مترمربع خارج از تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

99
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره237373 مورخ97.12.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2638000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 527,600(پانصد و  بیست و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 14.74  0
 

55000  , 1350
 , 1367

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/21 2/97/13193 بدوي بازار-راسته 
عالقبندان

2-1-10066-9-1-0-0 1000

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب دکان به شماره 2278 برابر سند 
مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه)، داراي بالکن به مساحت تقریبی 6/20 مترمربع، فاقد 

.فعالیت شغلی و فاقد تابلو می باشد
از بابت مغازه با قدمت قبل از سال 1350 (با توجه به سال صدور سند مالکیت) و از بابت 

.بالکن با قدمت بیش از 30 سال فاقد هرگونه بالمانع می باشد
پالك فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

1000

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.05  0
 

1100000  , 1395 1397/12/25 عدم رعایت عقب نشینی 2/97/13194 بدوي بلوار آزادي 
، چهاراه 
ولیعصر ، 
جنب قنادي 
پاپیون

2-3-10027-11-1-1-0 1001

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 110,880,000(یکصد و  ده میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) 

ریال صادر می گردد

جریمه 25.2  4
 

1100000  , 1395  بالکن خارج از حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه قطعه اول  
تفکیکی  به مساحت 46/90 مترمربع  که به مساحت 21/70 متر مربع به صورت بالکن برابر 

سندمالکیت می باشد
 .مساحت مغازه 25/2 متر مربع و مساحت بالکن 21/7 متر مربع میباشد

از بابت مغازه و بالکن فوق الذکر داراي بالمانع به شماره 2/33/249982 مورخ 1395/04/28 
  .بوده  که در سیستم ثبت میباشد

طی بازدید  بعمل امده مشخص گردید که مالک اقدام به  توسعه بالکن نموده  است و بالکن را 
به مساحت 25/2 متر مربع (به مساحت مغازه ) بصورت چوبی افزایش داده  است(سال وقوع 

1395 و بعد از بالمانع صادره میباشد)
(توضیح  اینکه بالکن مغازه که داراي سابقه و بالمانع بوده  باالي مغازه نبوده و   بعد از مغازه  
روي پارکینگ قطعه دیگر ساختمان میباشد و بالکن توسعه داده شده به مساحت مغازه روي 

.  مغازه توسعه داده شده است )
 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد

به استناد خط پروژه شماره 728 به مساحت تقریبی 1/05 متر مربع از اعیان مغازه  در 
تعریض خیابان35 متري منظریه قرار دارد

*********************************************************
*************************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/13194 مورخ 
.1397/12/25 بوده که بپیوست بوده و بعد از راي صارده خالفی مشاهده نشد

 . مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد .

1001

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
241616مورخ97.12.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی بالکن تجاري موصوف را به مبلغ 880.032.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 176,006,400(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  شش 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 20.96  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/21 2/97/13195 بدوي پل عراق- 
ابتداي 
دانشسرا

2-3-10021-1-1-10-0 100
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب مغازه به مساحت 30/98 مترمربع برابر سند مالکیت 
.داراي فعالیت شغلی مرغ فروشی و خواربارفروشی می باشد

از بابت مغازه داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق می باشد. حالیه با قدمت 
تقریبی سال 1397 و برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی اقدام به احداث بالکن به 

.مساحت 20/96 مترمربع و بدون مجوز از سوي شهرداري نموده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

100
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل یکباب مغازه به 
سه باب محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 235390 مورخ 97/12/4 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.452.800.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 490,560,000(چهارصد و  نود 

میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/25 2/97/13196 بدوي منظریه-تابا
ن 

شمال-گل 
مژده

2-3-10029-146-1-0-0 100
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران 
ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف وطبقات ، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 305,692,800(سیصد و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  دو 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 45.49  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در بازدید از محل، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 7,123,200(هفت میلیون و  یکصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 2.12  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  14,817,600(چهارده میلیون و  هشتصد 

و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.47  3
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13196 بدوي منظریه-تابا
ن 

شمال-گل 
مژده

2-3-10029-146-1-0-0 100
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی 
و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 98 مورخ 1396/05/01 به 
صورت 4 طبقه روي مغازه در 4 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 703.74 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:45.49 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.33 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.04 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11.04 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11.04 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.05 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 2.12  -7
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 1.47 مترمربع -8
.تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 باب افزایش یافته است -9

داراي 2باب کسري پارکینگ تجاري است.(پارکینگ شماره 3 مربوط به یکی از واحدهاي  -10
تجاري است.)

رعایت فضاي باز و فضاي سبز مطابق نقشه هاي معماري می گردد.(فضاي سبز تا کنون اجرا 
نشده و در زمان پایان کار قابل بررسی خواهد بود.)
.رعایت 1/20 سرویس بهداشتی تجاري می گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.41 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 63.01 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
:داراي راي کمیسیون ماده 5 طی بند 3 مورخ 1395/12/14 بدین شرح می باشد

با عنایت به نظریه مشاور طرح تفصیلی شهر رشت به شماره 45/4065 مورخ 1395/10/22 "
و با حذف بالکن واحدتجاري(با رعایت ارتفاع M112  3.20 با احداث بنا با رعایت کد پهنه
متر)و تامین پارکینگ به تعداد واحدهاي مسکونی و واحد فعالیتی با رعایت سایر ضوابط و 

".مقررات طرح مصوب موافقت گردید
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1397 می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 2/97/13196 مورخ 

100
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



//.1397/12/25 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
***********************************

از بابت ممانعت همسایه حد شرقی از بابت اجراي نماي جانبی داراي صورتجلسه مورخ 
//.1398/05/27(به پیوست) می باشد

در خصوص اعتراض خانم مریم عصمت نیا نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف به مساحت 32.55 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 28.8 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 3.21 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.25 برابر 
ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  513,072,000(پانصد و  سیزده میلیون و  

هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 122.16  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13201 تجدید 
نظر

خیابان 
آزادگان-کو
چه 
حاتم-بن 
بست بهروز

2-3-10184-27-1-0-0 100
4

در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 44.  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 134 مورخ 1394/12/25بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 501/4 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 118/95 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 32/55 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/75 متر  -1
(مربع بصورت بارانداز بوده که همگن و بتنی اجرا  شده است. )(جز اصلی ساختمان  میباشد

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 28/8 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 28/8 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 28/8 متر مربع-4

کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 4/48 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -6

 طبقات اول تا سوم به مساحت 3/21 متر مربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 0/44متر مربع در همکف که 

. .بعنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

 .داراي پرونده به شماره 318532 مورخ 1397/07/15 میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

100
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص طبقه مازاد ، منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 443,116,800(چهارصد و  
چهل و  سه میلیون و  یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 65.94  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/25 2/97/13204 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-سر 
خبنده-کوچ
ه کاسپین 2

2-1-10037-20-1-0-0 100
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 84,000,000

(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 136 مورخ 1396/09/01 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 521.62 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 159.82 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 

:و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.51 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.51 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.51 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.51 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 65.78 متر مربع ( راه پله تراز فوق به  -5
مساحت 20.35 متر مربع مجاز محسوب گردید )

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
در طبقات ( اول الی سوم به مساحت 5.54 متر مربع و در زیر شیروانی به مساحت 3.25 متر 

.مربع )  مجموعاً به مساحت  19.87 مترمربع
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -7

یک باب کسري پارکینگ دارد . ( پارکینگ شماره 1 و 2 مربوط به یک واحد ) -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -9

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -10
با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  26.15 متر مربع به مساحت  13.85مترمربع  -11

. کسري فضاي سبز دارد
 . به مساحت 13.85 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -12

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.04 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
. موجود 70.30 درصد است

  داراي کاهش بنا در تراز زیر شیروانی  به مساحت کلی 29.15 متر مربع
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 23.28 مترمربع در همکف داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد 
به شماره 2/96/11367 مورخه 1396/10/16 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11435 مورخ 
1396/10/30همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 90.47 مترمربع ( از این مفدار به مساحت 
19.71بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی ) در 
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طبقات داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/997/11740 مورخه 1397/02/30 و 
.تجدیدنظر به شماره 2/96/11809 مورخ 1397/03/12  است

: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است
اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 65.78 متر مربع ( راه پله تراز فوق به -1

مساحت 20.35 متر مربع مجاز محسوب گردید )
داراي مابه التفاوت در  بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به  -2

.فضاي مسکونی در طبقات به مساحت  0.16 مترمربع
یک باب کسري پارکینگ دارد . ( پارکینگ شماره 1 و 2 مربوط به یک واحد است ) -3

با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  26.15 متر مربع به مساحت  13.85مترمربع  -4
. کسري فضاي سبز دارد

 . به مساحت 13.85 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -5

درخواست گواهی عدم خالف دارند

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي اصغر مرادي نشرودکلی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث باالبر در حیاط مشاعی به مساحت 3.64 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد و با توجه به ارائه رضایت نامه ثبتی همه مالکین آپارتمان مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 12,958,400(دوازده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 3.64  1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک واحد آپارتمان برابر سند مالکیت ، که داراي 
پروانه و پایان کار صادره بوده و رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي 

.مطابق ضوابط طرح تفضیلی الزامی است
حالیه مالک اقدام به احداث باالبر در حیاط مشاعی به مساحت کلی 3.64 متر مربع ( به 

مساحت 1.82متر مربع در همکف و طبقه دوم ) نموده است . سال وقوع 1395
. باالبر مذکور مورد استفاده طبقات دوم و سوم است

. برابر صورت مجلس تفکیکی ضمیمه ساختمان مذکور مشتمل بر 3 واحد مسکونی است
--------------------------------------

داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/13156 مورخه 1397/12/18 مبنی بر ( 
رضایت نامه ثبتی از همه مالکین ساختمان در خصوص احداث باالبر اخذ گردد ) بوده که 
متقاضی سند رضایت نامه غیر مالی به شماره 20672 مورخه 1397/12/21 از دفترخانه شماره 
144 رشت را از مالکین (  پالك ثبتی یک فرعی از 1010 اصلی بخش یک رشت و پالك ثبتی 
دو فرعی از 1010 اصلی بخش یک رشت و پالك ثبتی سه فرعی از 1010 اصلی بخش یک 

. رشت )   ارائه نمودند
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 
ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 857,362,800(هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد 

و  شصت و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 145.81  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13209 تجدید 
نظر

خیابان 
آزادگان-کو
ي شهید 
سیدي 
نژاد-کوچه 
شهید 
مسعود 
مقدم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/224 مورخ 1396/12/28 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 675/28  

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 142/77 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 21/61 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 30/29 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 30/29 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 30/29 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 30/29 متر مربع-5
کاهش بنا  درطبقه زیرشیروانی به مساحت 12/62 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 3/04 متر مربع

سال وقوع تخلف 1397

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
.تبصره ماده 7 ندارد

 .کسري فضاي سبز  و کسري فضاي باز ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي حمید تحریري وثیقی نسبت به راي بدوي به شماره فوق 
الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از 
اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 

56.19 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  261,283,500(دویست و  شصت و  یک میلیون و 

 دویست و  هشتاد و  سه هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 56.19  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13211 تجدید 
نظر

خیابان 17 
شهریور - 
به سمت 
چهلتن -بن 
بست مهر
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/35 مورخ 1397/06/06 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 428.2 مترمربع صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 26.19 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

:به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.73 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.73 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.73 مترمربع -3

.   داراي کاهش بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 10.97 متر مربع -4
از بابت عدم اجراي آسانسور داراي برگشت تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 30 متر  -5

مربع است
.ارتفاع پیلوت رعایت  می گردد -6
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8
. موجود 69.02 درصد است

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -9
با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  14.50 متر مربع به مساحت 5.5 متر مربع  -10

 . کسري فضاي سبز دارد
. کسري حد نصاب فضاي باز ندارد  -11

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري مربوط به تخلف ساختمانی خانم ژاله رضایی و شرکاء 
(احداث بناي غیرمجازبصورت یکباب مغازه)باتوجه به سال وقوع تخلف (1351)واینکه 

درسال مقرر بابت ارزش معامالتی ساختمانهامبلغی منظورنگردیده،ازطرفی 
اساساًشهرداري فاقدکمیسیون ماده صدجهت رسیدگی به اینگونه تخلفات بوده 

لذاباتوجه به مراتب مذکورواینکه موضوع به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی وتعیین 
جریمه بابت تخلفات اعالمی را ندارد ضمن نقض راي بدوي مبنی بر تخریب ، به ردآن 

اظهارنظرمیگردد.

ردتخلف 11.52 65000  , 1351 احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/25 2/97/13214 تجدید 
نظر

-
شریعتی-باز
ار دوم 
زرگرها 
-سراي 
طاقی بزرگ

2-1-10063-29-1-56-0 100
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی مشاع مشترك ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
تقریبی 10 مترمربع برابر اجاره نامه ارایه شده به شماره 5152 مورخ 1396/07/25  (فاقد 
طول حدود اربعه) و فاقد بالکن می باشد.فاقد تابلوي تبلیغاتی بوده و هم اکنون فاقد فعالیت 

.شغلی می باشد
الزم به ذکر است مساحت وضع موجود مغازه بر اساس کروکی نقشه برداري ارایه شده توسط 
متقاضی 11.52 مترمربع می باشد همچنین مغازه فوق در طبقه اول سراي طاقی بزرگ واقع 

.گردیده که در اجاره نامه فوق الذکر طبقه دوم ذکر گردیده است
از بابت مغازه به مساحت 11.52 مترمربع با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 45 سال بالمانعی 

ارایه نگردید.(سال تخلف 1351)
همچنین ملک مذکور در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 

.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقرارت فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
از بابت تخلف فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/97/11761 مورخ 
.1397/02/18 مبنی بر تخریب بوده و راي مذکور تا کنون صادر نشده است

حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم به شماره 2/97/13084 مورخ 1397/12/11 اعالم نموده 
: آخرین گزارش کارشناسی به همراه اعالم کاربري ،میزان دقیق عقب نشینی و معابرموجود 

".تهیه و نتیجه به کمیسیون منعکس گردد
.گزارش فوق در تاریخ 1397/12/19بروز و ارسال شده است

//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
10,200,000(ده میلیون و  دویست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 6  2
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13216 بدوي خیابان 
تختی-اول 
کوچه 
جهاندیده-آ
پارتمان 
آجرنما

2-1-10130-27-1-3-0 1010

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
.طبقه دوم شمالی به انضمام پارکینگ، که داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم می باشد
همچنین پس از پایانکار کل ملک از بابت احداث انباري به مساحت 8.6 مترمربع در حیاط 
مشاعی داراي راي شماره 3914 مورخه 1382/04/09 کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن 
مجددا اقدام به افزایش انباري هاي موجود در حیاط به مساحت تقریبی 6 مترمربع با مصالح 

.آجري نموده اند.(سال وقوع تخلف 1390)
.کل انباري هاي موجود در حیاط 6 باب و به مساحت کلی 14.6 مترمربع است

همچنین رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 
.الزامیست

*********************************************************
*********************************************************

****************************
با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 240243 مورخ 1397/12/09 در خصوص رضایت 
نامه مالکین مشساع از ملک   پرونده به شهرداري ارجاع داده شده که با توجه به این 

موضوع  رضایت نامه مالکین که داراي سند محضري به شماره 229982 مورخ 1397/12/16 
ثبات در دفترخانه شماره 42 رشت بوده و  به شماره 248987 مورخ 1397/12/20 ثبت در 
اتوماسیون این منطقه گردیده  و بپیوست میباشد و همچنین رضایتنامه شماره 230014 
مورخ 1397/12/20 دفترخانه 42 رشت ثبت در اتوماسیون به شماره 248990 مورخ 

1397/12/20 .
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي ناصر پورفتحی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 58.07 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 66.57 مترمربع، اضافه بنا در زیرشیروانی 
18.78 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,787,724,800(دو میلیارد و 
 هفتصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 276.56  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 2/97/13220 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه چراغعلی

2-1-10101-18-1-0-0 1011
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/181 مورخ 1396/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 398/34 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 276/56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 58/07 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 66/57 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 66/57 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 66/57 مترمربع -4

افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 18/78 مترمربع. الزم به توضیح اشت شیب بام به  -5
صورت شیروانی احداث نگردیده و در محل احداث انباري هاي زیرشیروانی به صورت دو 
شیبه اجرا گردیده است. قابل ذکر است عالوه بر سه باب انباري هاي زیرشیروانی احداث 

.شده، سه باب انباري دیگر نیز در همکف اجرا گردیده است
با توجه به عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 11/42 مترمربع  -6

.مشمول عوارض درآمدي می باشد
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7

.است
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 12/35 مترمربع می باشد -8

.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 21/23 مترمربع می باشد -9
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -10

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -11
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54/90 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 88/30 درصد می باشد.(به میزان 33/40 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
254481مورخ97.12.26 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 22.568.770.000 ریال تعیین و براورد نموده است، 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 4,513,754,000(چهار میلیارد و  پانصد و  سیزده میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1038.37  0
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/26 2/97/13222 بدوي حاجی 
آباد-روبرو
ي منزل 
مرحوم 
احسانبخش

2-1-10149-1-1-7-0 101
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 6,942,000,000(شش میلیارد و  نهصد و  چهل و  دو میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 975  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت پارکینگ طبقاتی (عمومی) واقع در طبقه 
.چهارم به مساحت 625/01 مترمربع قطعه هفتم تفکیکی می باشد

کل پالك داراي پروانه ساختمانی به شماره 273 مورخه 1391/11/08 و گواهی پایانکار به 
شماره 285097 مورخه 1396/02/06 به صورت 3 واحد تجاري و پارکینگ طبقاتی در 4 

.طبقه روي مغازه به مساحت کلی 10107/96 مترمربع می باشد
با توجه به صورتمجلس تفکیکی کل پالك به صورت سه قطعه واحد تجاري و چهار قطعه به 

.صورت پارکینگ طبقاتی تفکیک گردیده است
حالیه به استناد به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه برداري و برابر بازدید 

:به عمل آمده تخلفات به شرح زیر می باشد
"طبقه چهارم"

احداث واحد تجاري  به مساحت 576/68 مترمربع در طبقه چهارم -1
از مساحت مذکور بخشی به صورت احداث و سربندي تراس غیرمسقف به صورت سقف با 
قابلیت جمع شدگی به مساحت 396/64 مترمربع و بخشی دیگر به صورت تبدیل دفتر کار 

.پارکینگ عمومی به تجاري به مساحت 180/04 مترمربع می باشد
الزم به توضیح است تراس غیر مسقف مذکور با توجه به پایانکار صادره به صورت مشاعی  
(غیرقابل بهره برداري به عنوان تجاري) مورد تایید قرار گرفته و با توجه به این موضوع در 

.زیربناي پایانکار نیز وارد نگردیده است
 تبدیل تراس غیرمسقف به مساحت 155/11 مترمربع در طبقه چهارم به محوطه تجاري -2
الزم به توضیح است تراس غیر مسقف مذکور با توجه به پایانکار صادره به صورت مشاعی  
(غیرقابل بهره برداري به عنوان تجاري) مورد تایید قرار گرفته و با توجه به این موضوع در 

.زیربناي پایانکار نیز وارد نگردیده است
احداث سرویس بهداشتی تجاري به مساحت 42/91 مترمربع در طبقه چهارم -3

مسقف نمودن بخشی از رمپ پارکینگ به مساحت 15/80 مترمربع در طبقه چهارم -4
با توجه به احداث تجاري و تبدیل هاي صورت گرفته تراس غیرمسقف و پارکینگ  -5

عمومی به تجاري مجموعا به مساحت زیربناي مفید به مساحت 731/79 مترمربع، داراي 29 
باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(از بابت طبقه چهارم)

از بابت تخلفات صورت گرفته در طبقه چهارم داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره راي 
.2/96/11619 مورخ 1396/12/19 مبنی بر جریمه می باشد

:حالیه با قدمت سال 1397 اقدام به تخلفات به شرح زیر گردیده است
"طبقه پنجم"

احداث واحد تجاري در بخشی از بام تهرانی در دو قسمت مجزي به صورت طبقه مازاد به  -6

101
2
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مساحت 572/17 مترمربع در طبقه پنجم (از این مقدار به مساحت 31/07 مترمربع به صورت 
احداث راه پله جهت دسترسی از طبقه چهارم می باشد)

تبدیل بخشی از بام تهرانی در طبقه پنجم به تراس غیرمسقف با توجه به احداث تجاري  -7
به مساحت 434/91 مترمربع به محوطه تجاري

احداث سرویس بهداشتی تجاري به مساحت 3/85 مترمربع در طبقه پنجم -8
احداث راه پله به مساحت 27/44 مترمربع (بخشی به مساحت 2/37 مترمربع به صورت  -9
داکت مجاور آن می باشد)(در جلو اتاقک آسانسور با توجه به حذف راهرو داراي کاهش به 

مساحت 10/29 مترمربع نسبت به پایانکار صادره)
با توجه به احداث تجاري و تبدیل هاي صورت گرفته بام تهرانی به تجاري مجموعا به  -10
مساحت زیربناي مفید به مساحت 976/01 مترمربع، داراي 39 باب کسري پارکینگ تجاري 

می باشد.(از بابت تخلفات صورت گرفته در بام)
پایانکار صادره با توجه به نامه شماره 952/131/6955 مورخه 1395/11/18 اداره کل  -11
میراث فرهنگی صادر گردیده است لذا در صورت صالحدید نیاز به استعالم از اداره مربوطه 
می باشد.( با توجه به تغییرات صورت گرفته مشتمل بر تغییر در ارتفاع سازه در ضوابط 
ابالغی اداره کل میراث فرهنگی در زمان صدور پروانه و پایانکار ساختمانی)

برابر پایانکار صادره فضاي پارکینگ در طبقات به همراه ملحقات به صورت یک قطعه مستقل 
 .و غیرقابل تفکیک می باشند

الزم به توضیح است راه دسترسی به واحد تجاري احداثی صرفا از طریق راه پله و آسانسور 
مربوط به پارکینگ عمومی میسر بوده و راه دسترسی جداگانه ندارد. همچنین باقیمانده 
تراس غیرمسقف و سرویس بهداشتی احداثی داراي دسترسی هم از طریق واحد تجاري و 

.هم از طریق پارکینگ عمومی دارد
مساحت و ابعاد وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

.سازمان نظام مهندسی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

*********************************************************
*******

با توجه به درخواست متقاضی طی شماره ارجاع 23278 سال 1398 موجود در اتوماسیون، با 
توجه به مجزي نمودن بخشی از تراس غیرمسقف با سازه سبک برابر تصاویر پیوست 
اتوماسیون و ارائه نقشه برداري اصالحی مساحت تراس غیرمسقف تجاري از 434/91 

.مترمربع به 153/13 مترمربع کاهش یافته است
حالیه برابر راي کمیسیون ماده صد صادره جهت تراس مزبور به میزان 434/91 مترمربع و 
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درخواست متقاضی مبنی بر محاسبه مساحت 153/13 مترمربع عوارض درآمدي با توجه به 
تغییرات مذکور و مغایرت نسبت به راي ماده صد درخصوص محاسبه میزان تخلف صورت 

.گرفته و عوارض درآمدي ، نیاز به نظریه ارشادي می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*********************************************************
********

برابر دستورات صادره درخصوص اخذ تعهد ثبتی، تعهدنامه غیرمالی به شماره 311875 
مورخ 1398/04/16 دفترخانه رشت، مبنی بر این که ضمن تبعیت راي کمیسیون ماده صد و 
عوارض درآمدي مرتبط با آن را بدون چون و چرا اجرا نموده و هیچ اعتراضی به آن راي 
نداشته در غیر این صورت شهرداري رشت می تواند راسا مبادرت به اجراي آن نموده و 

.هرگونه اعتراض بعدي اینجانبان و قائم مقام قانونی غیراستماع می باشد
لذا با توجه به دستورات صادره در جدول کاربري ها و فرم تحلیل، مساحت کاربري تراس 

.براساس نقشه اصالحی ورود اطالعات گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

زیرشیروانی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 597,300(پانصد و  نود و  هفت هزار و  
سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.86  0.5
 

110000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13226 بدوي چهارراه 
استانداري 
سابق-خیابا
ن 

کیهان-بن 
بست 
کنعانی

2-2-20096-30-1-0-0 101
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
40,102,650(چهل میلیون و  یکصد و  دو هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 127.31  1.75
 

180000  , 1375 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ یک باب خانه به مساحت 226.15 متر مربع  برابر سند مالکیت ، 
که از بابت اعیان به مساحت کلی 272 متر مربع ( پیلوت جهت پارکینگ به مساحت 136 متر 
مربع و طبقه اول به مساحت 136 متر مربع )  داراي پروانه 222 مورخه 1369/06/05 و 

. پایانکار 13651 مورخه 1371/11/03 است
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 30.86 

:مترمربع به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه تراز زیر شیروانی  به مساحت 10.86 متر مربع به صورت راه پله به بام (  -1
یکدست ساز و همزمان ساز به دلیل خطا در مساحت یابی سال وقوع 1370 و قبل از پایانکار 

(
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت  تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 127.31 -2

مترمربع ( از این مقدار به مساحت 5.32 متر مربع موتورخانه است ) . سال وقوع 1375
همچنین به مساحت تقریبی 20 متر مربع در حیاط بار انداز احداث گردیده است سال وقوع 

1386
. با توجه به سال وقوع کسري پارکینگ ندارد

. به استناد خط پروژه شماره 2164 عقب نشینی ندارد
. درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند

----------------------------------
طی بازدید مجدد به عمل آمده متقاضی اقدام به واچیدن ایرانیت سربندي بارانداز مذکور 

. نموده و از این بابت رفع خالف گردید

101
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
251342 مورخ97.12.22 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ268.660.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 53,732,000(پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  سی و  دو هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 69.51  0
 

120000  , 1373 تبدیل غیر مجاز 1397/12/26 2/97/13227 بدوي صیقالن-مط
هري-روبرو
ي  پاساژ 
ملت

2-1-10158-5-1-0-0 101
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

11,185,200(یازده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 86.04  2
 

65000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13227 بدوي صیقالن-مط
هري-روبرو
ي  پاساژ 
ملت

2-1-10158-5-1-0-0 101
4
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 119 مترمربع برابر سند 
.مالکیت می باشد

در صفحه مالحظات سند مالکیت چنین آمده: گواهی اعیان برابر صورتمجلس شماره 1265 
مورخ 1380/02/30 ثبت رشت در مورد ثبت اعیان یکباب ساختمان دو اشکوبه که طبقه 
همکف مشتمل بر چهار باب مغازه و طبقه اول مشتمل بر دو دستگاه آپارتمان می باشد 

.احداث شده است
حالیه ساختمانی است سه اشکوبه (دو طبقه روي مغازه) در مرحله بهره برداري و با اسکلت 

.فلزي
داراي پروانه ساختمانی به شماره 647 مورخ 1359/06/27 به صورت سه اشکوبه و به 
مساحت کلی 313 مترمربع می باشد همچنین از بابت چهار باب مغازه به مساحت مجموعا 
83/5 مترمربع و بالکن مجموعا به مساحت 40/43 مترمربع داراي بالمانع به شرح زیر می 

:باشد
اولین مغازه از شمال که از بابت مغازه به مساحت 7/2 مترمربع با بالکن سرتاسري به -

مساحت 7/2 مترمربع داراي بالمانع به شماره 3/33/57749 مورخ 1390/12/25 بوده مغازه 
 .در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی میباشد

مغازه دوم از شمال که از بابت مغازه به مساحت 14/88 مترمربع با بالکن سرتاسري به -
مساحت 14/88 مترمربع داراي بالمانع به شماره 3/33/21874 مورخ 1373/12/23 

بوده،فعالیت شغلی آن کیف و کفش و تابلو به مساحت تقریبی 4/5 مترمربع (ارتفاع 1/5 متر) 
.دارد

سومین مغازه از شمال که از بابت مغازه به مساحت 18/35 مترمربع با بالکن سرتاسري به -
مساحت 18/35 مترمربع داراي بالمانع به شماره 3/33/1760 مورخ 1377/02/29 مندرج در 
گزارش کارشناسی مورخ 1385/01/24 بوده،فعالیت شغلی آن اغذیه و تایلو به مساحت 

.تقریبی 0/75 مترمربع (ارتفاع تابلو 0/5 متر) دارد
چهارمین مغازه از شمال که از بابت مغازه به مساحت 43/07 مترمربع(با توجه به بررسی -
نقشه هاي پروانه) داراي بالمانع به شماره 3/33/207 مورخ 1373/01/28 بوده،فعالیت شغلی 

.آن کیف و کفش و تابلو به مساحت تقریبی 3/20 مترمربع (ارتفاع یک متر) دارد
حالیه طبق کروکی نقشه برداري ارائه شده و بررسی به عمل آمده داراي اضافه بناي کلی به 

:مساحت 142/33 مترمربع به شرح زیر می باشد
اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 19/43 مترمربع (سال وقوع 1360)-1

اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 24/70 مترمربع (از این مقدار به مساحت -2
5/27 مترمربع به صورت پیش آمدگی به سمت کوچه می باشد) سال وقوع 1360
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اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به مساحت 24/70 مترمربع (از این مقدار به مساحت -3
5/27 مترمربع به صورت پیش آمدگی به سمت کوچه می باشد)سال وقوع 1360

اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 73/5 مترمربع (به مساحت 17/21 مترمربع راه پله -4
مسکونی سال وقوع 1360  و به مساحت 56/29 مترمربع توسعه بالکن تجاري سال وقوع 

1373
(تبدیل همکف به تجاري به مساحت 13/22 مترمربع (سال وقوع 5-1373

در بازید بعمل آمده در تاریخ 1397/10/16مالک اقدام به اعاده به وضع سابق (تبدیل 4  -6
.واحد مسکونی به 2 واحد نموده است) لذا کسري پارکینگ ندارد

بر اساس گواهی واحد نقشه برداري از حد شمال به استناد طرح تفصیلی واقع در خیابان 
مطهري فاقد عقب نشینی است و از حد جنوب واقع در بافت بازار بر  اساس مصوبه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04، عقب نشینی نداشته و نیز ضوابط و مقررات میراث 

.فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.گزارش فوق در تاریخ 1398/10/10 بروز شده و مورد تایید میباشد

.حالیه استعالم از دفترخانه دارند
با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1384) و اینکه احداث 
بناي تجاري پس از آتش سوزي در هنگام نوسازي در سال 84 می باشد ضرورتی به 
قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي 
تجاري طی نظریه شماره 253201 مورخ 97/12/25 به مبلغ 750/000/000 ریال اعالم 

گردید و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مساحت 41/86 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم 
ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 150,000,000(یکصد و  

پنجاه میلیون )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 41.86  0
 

510300  , 1384 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/26 2/97/13228 بدوي -
شریعتی-باز
ار-نرسیده 
به کاسه 
فروشان-س
راي قیصریه 
فخر

2-1-10063-25-17-1-0 101
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
1 باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 25,515,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  پانزده هزار ) ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 25  2
 

510300  , 1384 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده سه سهم مشاع از چهل سهم شش دانگ حق کسب و پیشه سه باب حجره 
و یک داالن در مرتبه فوقانی سراي قیصریه فخر  برابر سند اجاره مستقل شماره 167568 
مورخه 1374/12/08 که در وضع موجود یک باب مغازه سه دهنه به مساحت 52.62 متر مربع 
مغازه شماره 1  به همراه بالکن سرتاسري به مساحت 63.26 متر مربع به انضمام کنسول و 
طبقه اول به مساحت  63.26 متر مربع و طبقه دوم به مساحت  63.26 متر مربع  که به 
صورت یکجا مورد استفاده است ( از پالك ثبتی 2320 ) داراي  پروانه شماره 237 مورخ 
1379/07/12 و پایانکار صادره به شماره 20872 مورخ 1381/01/26 بصورت 2.5 طبقه به 
مساحت کلی  227.41 متر مربع ( در پایانکار صادره کل زیر بنا 154.76 متر مربع ذکر 
گردیده لیکن در گزارش کارشناس مربوطه به شماره 20872 بالکن به مساحت 72.65 متر 

. مربع ذکر گردیده که در پایانکار به اشتباه درج نگردیده )  است
مغازه شماره 3 و بالکن  آن در طبقه اول به صورت یکجا با ملک فوق مورد استفاده است 

. لیکن داراي سرقفل مجزا و پرونده جاري است
حالیه مالک اقدام به تعمیرات کلی بدون اخذ مجوز ,  تعویض سربندي و نازك کاري و نصب 
باالبر به مساحت 1.58 متر مربع نموده و داراي مابه التفاوت نسبت به پایانکار صادر به شرح 

: زیر است
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 9.03 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی -1

کاهش بنا در بالکن به مساحت 9.39 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی -2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 9.39 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی -3

اضافه بنا در طبقه دوم از بابت تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه به مساحت 41.86  -4
مترمربع  سال وقوع 1384 ( پس از آتش سوزي سال 1383 )

یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد
فعالیت شغلی بنکداري کفش است . تابلو ندارد . ملک مذکور داخل سراي قیصریه فخر بوده 
و در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با رعایت 

.ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
------------------------------------------------------------

داراي پاسخ استعالم از اداره میراث فرهنگی به شماره 973/131/7399 مورخه  
1397/09/15 مبنی بر ( تعمیرات صورت گرفته خارج از ضوابط میراث فرهنگی بوده لذا مالک 
بنا میباید جهت انجام هرگونه فعالیت عمرانی در سنوات آینده در پالك مذکور ، نسبت به 
اخذ مجوز از این اداره کل بر اساس الگوي سنتی محدوده بافت تاریخی بازار اقدام نماید ) 

. است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 89.46 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 89.46 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/12/25 2/97/13229 تجدید 
نظر

شریعتی ، 
صیقالن ، 
جورابچی

2-1-10132-11-1-0-0 101
6

با توجه به محتویات پرونده  و تایید کارشناس رسمی  به شماره 251824 مورخ 
97.12.22و به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص احداث یک 
طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

776,260,800(هفتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  دویست و  شصت هزار و  هشتصد) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.01  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,215,379,200(یک میلیارد و  دویست و  پانزده میلیون و  سیصد و  

هفتاد و  نه هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 180.86  2
 

3360000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 195 مورخه 1392/09/13 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 691.55 
مترمربع و گواهی عدم خالف شماره 273327 مورخه 1396/06/25 (در مرحله ستون گذاري 

 .همکف) صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 317.77 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 60.19 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 60.19 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 60.19 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 60.19 مترمربع -4

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 77.01 مترمربع -5
.کاهش بنا در راه پله طبقه چهارم به مساحت 4.88 مترمربع -6

کاهش بنا بصورت عدم اجراي زیرشیروانی (انبار و موتور خانه) به مساحت 71.15  -7
.مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 89.46 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از3  واحد به 7 واحد

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -11
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -12
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 38.99 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.01 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 92.65درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 59.9 مترمربع در همکف و بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 
38.99 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/96/10344 مورخه 1396/03/06 و راي تجدید نظر 
شماره 2/96/10714 مورخه 1396/04/03 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه 
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:داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 60.19 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 60.19 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 60.19 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 77.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5
.کاهش بنا در راه پله طبقه چهارم به مساحت 4.88 مترمربع.(به نسبت پروانه) -6

کاهش بنا بصورت عدم اجراي زیرشیروانی (انبار و موتور خانه) به مساحت 71.15  -7
.مترمربع.(به نسبت پروانه)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 89.46 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از3  واحد به 7 واحد.(سال وقوع تخلف 1396)

**********
از بابت تخلفات مذکور در قسمت دوم گزارش داراي راي بدوي شماره 2/97/12077 مورخه 
1397/08/22 و راي تجدید نظر شماره 2/97/13229 مورخه 1397/12/25 کمیسیون محترم 
 ماده صد بوده و پس از آن خالف جدیدي رویت نگردیده، حالیه عملیات ساختمانی در 

 .مرحله نازك کاري می باشد و نما اجرا گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 2,742,062,400(دو میلیارد و  هفتصد و  چهل و  دو میلیون و  شصت و  

دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 272.03  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13234 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل-کوچ
ه نایب زاده

2-2-10161-5-1-0-0 101
7

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

46,519,200(چهل و  شش میلیون و  پانصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 27.69  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید. ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره 251717مورخ 97.12.22 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 26.000.000.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 5,200,000,000(پنج میلیارد و  دویست 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 215.57  0
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13234 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل-کوچ
ه نایب زاده

2-2-10161-5-1-0-0 101
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید گردش کار پرونده مزبور صرفا به جهت تکمیل فرم تحلیل برابر آخرین گزارش موجود در 
.سیستم سرا بوده و اظهارنظر دقیق منوط جهت بروزرسانی و بازدید از پالك می باشد

***************
احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 36 مورخه 1396/02/23 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 519.65 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 255.29 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 61.45 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.06 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 64.6 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 39.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 39.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -5

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.6 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 78.35  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
تبدیل کل طبقه اول از مسکونی به تجاري (بالکن) به مساحت 137.22 مترمربع.(سال  -8

.وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -9

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -10
.صادره (به کسر اضافه بنا در این طبقه) به مساحت 7.26 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 12.36 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -11

انباري (5 مترمربع).(صرفا جهت عوارض درآمدي)
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر در حد شرقی (در طبقه همکف، اول و دوم) رعایت  -12
نگردیده و عرض موجود به صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در طبقه 
همکف و اول اشرافیت ندارد ولی در طبقه دوم با توجه به وجود تراس روباز اشرافیت دارد)

.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -13
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 3 واحد -14

.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1396) -15
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.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -16
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -17

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به طول بر مجاز به نصب دو درب 3 متري بوده ولی طبق نقشه هاي ارائه شده  -18
داراي یک درب 4 متر و یک درب 2.73 متر می باشد که موجب احیاي یک باب پارکینگ 

.شده است
ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -19
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 27.69 مترمربع، به عنوان تخلف 
.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد(سال وقوع تخلف 1396)

ضمنا مساحت عرصه وضع موجود (مطابق کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی به 
مساحت 164.98 مترمربع) از مساحت عرصه باقیمانده مندرج در پروانه (به مساحت 153.6 
مترمربع) و سند مالکیت (به مساحت 154.8 مترمربع) بیشتر است و این در صورتی است که 
برابر خط پروژه جدید تهیه شده (مطابق طرح تفضیلی هنگام صدور پروانه) ملک فوق فاقد 

.عقب نشینی می باشد که در این راستا نیاز به نظریه ارشادي می باشد
**********

با توجه به بررسی بعمل آمده در خصوص نظریه کارشنایس محترم دادگستري با شماره 
134498 مورخه 1397/07/11 ثیت در شهرداري مرکز اعالم می گردد در خصوص مساحت 
بالکن و مغازه با نظریه ایشان موافق بوده ولی در خصوص اعالم مساحت در خصوص عدم 
رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري و متعاقب آن کسر نمودن آن از مساحت بالکن و مغازه با 

.ضوابط شهرداري مغایر و مورد تایید نمی باشد
**********

با توجه به بررسی بعمل آمده در خصوص نظریه کارشنایس محترم دادگستري با شماره 
134498 مورخه 1397/07/11 و شماره 229341 مورخه 1397/11/27 ثیت در شهرداري مرکز 
اعالم می گردد پروانه ملک فوق کامال مسکونی بوده و هیچ گونه مساحت تجاري نداشته لذا 
کلیه مساحت هاي تجاري تخلف محسوب می گردد که جهت شفافیت موضوع مجددا به 

:شرح زیر اعالم می گردد
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 78.35  -1

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)
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تبدیل کل طبقه اول از مسکونی به تجاري (بالکن) به مساحت 137.22 مترمربع.(سال  -2
.وقوع تخلف 1396)

این در حالی است که در گزارش اول کارشناس رسمی دادگستري اوال بالکن بصورت یک 
سوم محاسبه گردیده بوده و ثانیا اعالم شده تخلف ناشی از عدم رعایت عرض حیاط خلوت 
در حد شرقی از تخلف کسر می گردد که هر دو مورد با ضوابط شهرداري مغایر و مورد تایید 

.نمی باشد
همچنین در گزارش دوم کارشناس رسمی دادگستري تنها به تبدیل حیاط خلوت در همکف 
و بالکن هر کدام به مساحت 26 مترمربع به تجاري اشاره گردیده که با توجه به تفاسیر فوق 

.الذکر این گزارش نیز مورد تایید نمی باشد
ضمنا با در نظر گرفتن مجموع دو گزارش نیز، مغادیر با گزارش اینجانب مغایر و مورد تایید 

.نمی باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 و با توجه به  عدم اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ   2,480,950
(دو میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد و در 
خصوص عقب نشینی عرصه واعیان و قرار گیري در حریم رودخانه   مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.ضمنا راي صادره مورد اعیانی دارد 
و به منزله تعیین یا تغییر کاربري نمی باشد.

جریمه 84.1  0.5
 

59000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13237 رسیدگ
ي 
 مجدد

کوي -
دباغیان--م
حمدنژاد(آزا
دگان)

2-3-10109-13-1-0-0 101
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره ش ر-8555-97/1/26 کمیسیون محترم  اعاده پرونده  کمیسیون 
با توجه به  دادنامه سعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداري مبنی بر پاسخ سواالت مطروحه 
با توجه به بررسی بعمل آمده از پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت  یکباب 
ساختمان مسکونی قدیمی برابر  نقشه برداري  خط پروژه  عرصه تقریبی بسطح  (  215.39) 
متر مربع اعیان تقریبی بسطح ( 84.10) متر مربع که از این مقدار بسطح 6.58متر مربع 
بصورت انباري و سرویس جداساز  برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک مکان صدرالذکر 
داراي سند اجاره بشماره 207929 مورخ 1353.1016 و با توجه به عدم سوابق بالمانع در 
شهرداري وهمچنین بالمانعی از سوي مالک ارائه نشده است  قدمت ملک  برابر فیش برق 

. ضمیمه شده  سال 1355 میباشد
برابر خط پروژه شماره  (   715  )تقریبی بسطح 196.90 متر مربع در خیابان همجوار فضاي 
سبز حریم رودخانه  و بسطح تقریبی 18.40متر مربع در فضاي سبز همجوار حریم رودخانه   

 قرار دارد
برابر راي صادره کمیسیون محترم  بدوي شعبه (5) بشماره 2/95/10116- 95/7/24 از بابت 
اعیان و عرصه برابر تبصره یک ماده صد راي به تخریب بنا  محکوم و همچنین با توجه مطرح 
شده  پرونده  در کمیسیون محترم  تجدید نظر شعبه (3) بشماره 2/95/10218-95/9/20 از 
بابت اعیان جریمه و با توجه به قرار گیري ملک در حریک رودخانه مقرر گردید  شهرداري 

. برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید
پس از اصدار آراي بدوي و تجدید نظر مالک به دیوان عدالت اداري  اعتراض نموده بود که 
طی نامه اي    بشماره 76577-97/4/26  که در اتوماسیون شهرداري ثبت گردیده است  
اعالم نموده که از  شکایت خود بدوان عدالت اداري منصرف شده و راي  قطعی کمیسیون 
تجدید نظر مورد قبول بوده و تقاضاي پرداخت جریمه صادره و مختومه نمودن  پرونده را 

. دارم
. سوابق منضمه پرونده میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم سیده شادي موسوي 
عربانی و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح تبدیل زیرشیروانی به یک واحد 

مسکونی مجزا به مساحت 60 مترمربع، احداث موتورخانه در حیاط مشاعی به مساحت 
4 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 47,520,000(چهل و  هفت 
میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص عقب 
نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 64  2.5
 

297000  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 2/97/13238 بدوي خیابان 
سردارجنگ
ل-کوچه 
علیزاده

2-2-10205-94-1-2-0 101
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

 .داراي  پروانه و پایانکار فوق الذکر میباشد
طی بازدید بعمل آمده مشخص شده که زیرشیروانی به یک واحدمسکونی مجزا به مساحت 

تقریبی 60 متر مربع  تبدیل شده است  ( سال وقوع تخلف 1382)
همچنین موتورخانه اي در حیاط مشاعی به مساحت 4 متر مربع با قدمت حدود 15 سال 

1382-
 .با توجه به سال وقوع تخلف کسري پارکینگ ندارد

به استناد خط پروژه شماره 730 به مساحت تقریبی 13/70 متر مربع در تعریض بن بست 6 
 . متري قرار دارد

*********************************************************
*********

با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره  23768 مورخ 1397/12/07 در  خصوص 
رضایت نامه کلیه مالکین داراي رضایت نامه محضري به شماره 201830 موذخ 1397/08/24 

.در دفترخانه شماره 220 رشت بوده که بپیوست میباشد
(طبقات اول و دوم متعلق به مالک بوده که تخلف  ساختمان انجام داده و  مالک طبقه سوم 
خانم امنه جنتی شفتی داراي رضایت نامه فوق الذکر بوده که بپیوست میباشد)

*********************************************************
*******

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/13238 مورخ 
.1397/12/26 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي همکف وطبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
994,308,000(نهصد و  نود و  چهار میلیون و  سیصد و  هشت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 169.1  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/27 2/97/13240 بدوي خ تختی -
-خیابان 
جوان - 
جنب الکترو 
سامان

2-1-10050-36-1-0-0 102
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 127,982,400(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  

هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.18  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري چهارقطعه پارکینگ مسکونی و دو قطعه پارکینگ تجاري،حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت وطبقه 
اول به مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 

ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 2560120 مورخ 
97/12/27 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ        20.031.750.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
4,006,350,000(چهار میلیارد و  شش میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 114.86  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با توجه به تایید استحکام 
ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستري ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 

ها، با اعمال ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد ، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 1,579,032,000(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  نه میلیون و  

سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 187.98  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 65 مورخه 1396/03/20 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت به انضمام زیرزمین در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 489.10 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 357/08 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر است
عدم اجراي زیرزمین به مساحت 76.18 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 33.82 مترمربع.(سایبان به مساحت 3/12 متر مربع  -2
اجرا نشده است )

.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.82 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.82 مترمربع -4
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.82 مترمربع -5
. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 33.82 مترمربع -6

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد در تراز طبقه پنجم به مساحت 110 مترمربع -7
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 77/98  متر مربع از بابت تبدیل زیرشیروانی به  -8
 .سوئیت  که از این مقدار به مساحت 40/04 متر مربع بصورت تراس روباز میباشد

 تبدیل همکف به تجاري به مساحت 23/29 متر مربع -9
 تبدیل  طبقه اول به تجاري (مغازه ) به مساحت 91/57 متر مربع -10

داراي 4باب کسري پارکینگ مسکونی و 2 باب کسري پارکینگ تجاري  میباشد.(الزم به  -12
ذکر است که پارکینگ شماره 1 با توجه به اینکه سایبان به مساحت 3/12 متر مربع  اجرا 

نشده مورد تایید نمیباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -13
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 76/18 مترمربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
.مشمول نما و منظر شهري میگردد

*********************************************************
*********************************************************

**********
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حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 215448 مورخ 1397/11/07 در خصوص 
میزان دقیق تخلفات  و همچنین عقب نشینی که با توجه به وضع موجود رعایت عقب 

 نشینی میگردد
*********************************************************
*********************************************************

*****************
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و حجم باالي تخلفات،به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,200,000(سیزده میلیون و  دویست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.5  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/8093 بدوي سردار 
جنگل

2-2-10172-23-1-0-0 102
1

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ عرصه و اعیان خانه مشتمل بر 
 .محوطه به مساحت 247 مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی و بالمانع مندرج در 
سیستم بوده و داراي خالف بصورت احداث بارانداز فلزي با سقف ایرانت به مساحت تقریبی 

.27.5 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)
.ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بصورت تقریبی می باشد
به استناد خط پروژه 1139 به مساحت تقریبی 0.1 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می 

.باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 443,385,250(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  

پنج هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 81.73  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/8652 بدوي محمد 
نژاد-کوچه 
ناصري

2-3-10129-30-1-0-0 102
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
51782400(پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 167.04  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 2/97/8652 بدوي محمد 
نژاد-کوچه 
ناصري

2-3-10129-30-1-0-0 102
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه نسقی به مساحت 98.26 متر مربع 
که داراي اعیان دوبلکس به صورت یک واحد مسکونی  به مساحت 248.77 متر مربع به 
صورت خالف ساز بوده که از این مقدار به مساحت 167.04 متر مربع داخل تراکم و به 

 . مساحت 81.73 متر مربع خارج تراکم بوده و سال وقوع  1393 است
 . با توجه به تعداد واحد و تامین دو باب پارکینگ ، کسري پارکینگ ندارد
. با توجه به نسقی بودن زمین اظهار نظر در مورد عقب نشینی مقدور نیست

الزم به ذکر است بازدید از بیرون ملک صورت گرفته و اظهار نظر در مورد سایر تخلفات 
// .احتمالی منوط به بازدید از داخل ملک و ارایه اسناد مربوطه می باشد

مقرر گردید شهرداري آخرین وضعیت ملک را گزارش دهد. سایر 01.  0
 

85000  , 1390 تجاوز به معابر عمومی 1397/06/17 2/97/8799 فرم 
قرار

-
شریعتی-خ
واهر 

امام-گلبند
ي

2-3-10200-161-1-3-0 102
3

توضیحات بازدید
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحله بهره 
برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 91,240,800(نود و  

یک میلیون و  دویست و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.31  0.5
 

3360000  , 1394
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 2/97/9298 بدوي -
مطهري-باد
ي 

اهللا-خاذن  
ب کرامتی

2-3-10231-24-1-0-0 102
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 97 مورخ 1393/06/31 به صورت 5/5 
طبقه روي زیرزمین در 17  واحد مسکونی و به مساحت کلی 2160/96 مترمربع صادر گردیده 

.است. ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 59/65 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 0/2 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 0/2 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/2 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0/2 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0/2 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 46/86 مترمربع (از این مقدار به مساحت 46/66  -6
مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 4/82 مترمربع -7
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام  به مساحت 6/97 مترمربع (الزم به ذکر است به  -8
مساحت 1/62 مترمربع به صورت عدم رعایت حداکثر انباري باالي 5 مترمربع بوده که 

مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9

 مساحت 5/08 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -10

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد
از بابت اضافه بنا در طبقه اول تا پنجم به مساحت کلی 25 مترمربع طی درخواست مالک و با 
توجه به اینکه مقدار خالف زیر 5 درصد بوده  (با توجه به مصوبه شو اي شهر)  و برابر دستور 
.شماره 194865 مورخه 94/11/21  جریمه تخلف ساختمانی بحساب شهرداري واریز گردید
پس از پرداختی مزبور داراي گواهی عدم خالف به شماره 246625 مورخه 1394/12/27 می 

باشد.(تا مرحله اجراي طبقه پنجم)
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 0/2 مترمربع (همزمانساز به علت خطا در مساحت یابی،  -1
سال وقوع 1394)

اضافه بنا در همکف به مساحت 0/2 مترمربع (همزمانساز به علت خطا در مساحت یابی،  -1
سال وقوع 1394)

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 4/8 مترمربع (نسبت به پرداختی صورت گرفته) -2
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کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 4/8 مترمربع (نسبت به پرداختی صورت گرفته) -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 4/8 مترمربع (نسبت به پرداختی صورت گرفته) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 41/86 مترمربع (سال وقوع 1397) -5
کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 0/18 مترمربع (نسبت به پرداختی صورت گرفته) -6

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام  به مساحت 6/97 مترمربع (سال وقوع 1394 و پس  -7
از گواهی عدم خالف صادره)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 5/08 مترمربع (همزمانساز به علت خطا در مساحت یابی، سال وقوع 1394)

برفگیر سقف آخر اجرا نگردیده است، سایر آیتم هاي چک لیست پیوست گزارش بازدید در 
.خصوص پایانکار ساختمانی رعایت می گردد.رعایت پارکینگ می گردد

الزم به توضیح است در حد جنوب شرقی بخشی از زمین جهت احداث پست برق مجزي 
گردیده که از بابت آن داراي سوابق به شماره ارجاع 284485 که طی آن متقاضی برابر نامه 
اداره برق به جهت تقویت بار مصرفی جهت احداث پست برق زمینی به مساحت 6/51 

مترمربع، درخواست تفکیک قطعه زمینی از پالك 3281 (پالك مورد استعالم) و آماده سازي 
شرایط انتقال به نام شرکت توزیع نیروي برق استان گیالن را داشته است که داراي دستور 

.معاونت محترم منطقه درخصوص ارسال به کمیسیون ماده 5 می باشد
پس از آن داراي نامه شماره 97/31/55482/ص مورخ 1397/12/11 اداره کل راه و شهرسازي 

.مبنی بر این که  امکان طرح موضوع مزبور در کمیسیون ماده 5 را ندارد
حالیه با توجه به موضوع مذکور، جهت تکمیل گزارش نیاز به دیوارگذاري بخش مجزي شده 

.از پالك جهت پست برق و اصالح نقشه برداري ارائه شده می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارد

**********************
برابر نامه شماره 97/31/55482 مورخ 1397/12/11 اداره کل راه و شهرسازي، با توجه به 
قرارگیري پست برق در مسیر رمپ، موضوع احداث پست برق قابلیت طرح در کمیسیون 

.ماده 5 را ندارد
لذا زمین مورد اشاره مجددا به عرصه پالك مزبور الحاق و نقشه برداري ممهور به مهر 

.سازمان نظام مهندسی نیز اصالح گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه اصداري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 27,198,400(بیست و  هفت 
میلیون و  یکصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.82  2
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/08 2/98/11076 بدوي -
الکانی--شا
د

2-2-10031-47-1-0-0 102
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 151 مورخ 1392/12/18 بصورت 2 طبقه بر 
روي پیلوت(یک طبقه روي تجاري) در یک واحد مسکونی و یک باب مغازه و بمساحت کلی 

،462/81 مترمربع صادر گردیده است
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و  نازك کاري می باشد و 
همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به 

:مساحت کلی 348/19 مترمربع به شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  33/63 مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)-1
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 79/42 مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33/61 مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)-3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه به مساحت -4
199/48 مترمربع(سال وقوع تخلف 1393)

 افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/05 مترمربع-5
تبدیل پیلوت به تجاري در همکف به مساحت 93/63 مترمربع (سال وقوع تخلف 1395)-6
تبدیل مسکونی به تجاري (بالکن) در طبقه اول به مساحت 149/75 مترمربع (سال وقوع -7

تخلف 1395)
در زمان صدور پروانه تراکم اعطایی نداشت (بند 19 کمیسیون ماده 5 مورخ 8-1392/08/05
در خصوص اینکه کلیه تراکم اضافی اعطایی مطابق با راي کمیسیون ماده 5 به عنوان تخلف 

 .ساختمانی محسوب می گردد)
تعداد واحدهاي مسکونی از یک به دو افزایش یافته است از این بابت داراي بناي مازاد بر -9

.تراکم به مساحت 48/84 مترمربع در طبقه دوم می باشد
.با توجه به ضوابط قدیم  5 باب کسري پارکینگ تجاري دارد-10

.داراي سرویس مشاعی به مساحت 2/27 مترمربع در فضاي راه پله در همکف می باشد-11
عرض حیاط خلوت جهت نورگیري سرتاسري از 2 متر به 1/35 تقلیل یافته است.( داراي -12

پنجره به سمت همسایه میباشد)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*********
داراي راي کمیسیون ماده 5 (بند 9 مورخ 1392/08/05 به این شرح می باشد:با احداث بنا در 
حد یک طبقه مسکونی(در یک واحد مسکونی) بر روي یکباب مغازه به مساحت 85/45 
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مترمربع و بالکن مغازه در حد یک سوم (به صورت نمایشگاه مبل) با رعایت سطح اشغال 
مجاز در کاربري نوار تجاري مسکونی و رعایت عمق نوار به میزان 7 متر در ضلع شمالی بنا و 
با تامین پارکینگ مناسب به تفکیک واحد مسکونی و تجاري و با رعایت سایر ضوابط و 

.  .مقررات مصوب موافقت گردید
*********************************************************

***************************
از بابت  156/82 متر مربع  اضافه بنا در همکف و طبقه اول و دوم -47/07 متر مربع افزایش 
تعداد واحدهاي مسکونی- 3 باب کسري پارکینگ- 199/6 متر مربع طبقه مازاد و 213/1 متر 
مربع تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و بالکن( 55/81 متر مربع تبدیل در همکف 
-157/29 متر مربع تبدیل در بالکن ) داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 

2/95/10376 مورخ 1395/11/23 میباشد
حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
( کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2/27 متر مربع (نسبت به راي صادره -1

( کاهش بنا در طیقه اول به مساحت 7/77 مترمربع (نسبت به راي صادره-2
( کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/12 متر مربع(نسبت به راي صادره-3
( کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/12 متر مربع (نسبت به راي صادره-4
 افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/05 مترمربع بصورت همزمانساز-5

افزایش بنا از بابت تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه همکف به مساحت 37/82 متر -6
(مربع (سال وقوع 1396

کاهش بنا از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 7/54 متر -7
( مربع (نسبت به راي صادره

(داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.(سال وقوع 8-1396
عرض حیاط خلوت جهت نورگیري سرتاسري از 2 متر به 1/35 تقلیل یافته است.( داراي -9

(پنجره به سمت همسایه میباشد
تعداد واحدهاي مسکونی از یک به دو افزایش یافته است از این بابت به دلیل خطا در  -10
محاسبه یابی  داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1/77مترمربع در طبقه دوم می 

(باشد.(سال وقوع 1393
شایان ذکر است که  در پروانه صادره 1 باب مغازه بوده و برابر وضع موجود و نقشه برداري 

 .ارائه داده شده از طرف متقاضی 2 باب مغازه موجود میباشد

***************
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مشول نما و منظر شهري نمیگردد
مغازه به مساحت 109/52 متر مربع به شغل فرش و قالی مشغول به فعالیت بوده و مغازه به 

.مساحت 60/78 متر مربع به شغل ابمیوه گیري مشغول به فعالیت میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک و با عنایت 
به میزان تخلف ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
تبدیل راه پله به انباري زیرشیروانی، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 41,478,000(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار 
) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 6.69  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/11155 بدوي الکانی (22-
 

بهمن)-صن
دوق 

عدالت-میر
عسکري

2-2-20082-117-1-0-0 102
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در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید.  رعایت عقب 
نشینی

2.3  0
 

3100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص افزایش تعداد واحد از 1 به 2 با عنایت به تأمین پارکینگ، موافقت می 
گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 63 مورخ 1395/09/16 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 226.69 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 0.25

: مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.06 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.06 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.06 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.07مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -5

طبقات به مساحت مجموعاً 2.96 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به انباري زیرشیروانی به مساحت 3.48  -6

مترمربع
تعداد واحدهاي مسکونی از 1 به 2 واحد افزایش یافته لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -7

.بابت افزایش تعداد واحدمسکونی به مساحت 57.36 مترمربع می باشد
با استنادبه خط پروژه شماره 444-762 عقب نشینی مطابق پروانه صادره رعایت نشده و 
داراي عقب نشینی به مساحت 2.30 مترمربع(2.20 مترمربع از اعیان در هر طبقه و 0.1 

.مترمربع از عرصه) می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 81.84 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 81.91درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

 .کسري پارکینگ ندارد
.با توجه به کمتر بودن اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره مشمول تبصره 7 نمی گردد

//درخواست عدم خالف دارد.(سال تخلف 1396)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 93,542,400(نود و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  دو هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.92  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/11290 بدوي بلوار 
منظریه-تابا
ن 

شمالی-کوچ
ه زیبنده 
اول
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 110 مورخ 1396/06/13 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 468.44 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:13.39 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.07 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.07 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.07 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.07 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.11 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم 6) به  -7
مساحت 0.51 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر 5 مترمربع مساحت انباري  -8
زیرشیروانی(به کسر آیتم 6و7) به مساحت 0.02 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر 5 مترمربع مساحت انباري  -9
زیرشیروانی به مساحت 1.64 مترمربع(این آیتم صرفا بایستی بصورت درآمدي پرداخت 

 شود.)
.رعایت فضاي باز می گردد ولی فضاي سبز به مساحت 21.10 مترمربع تامین نشده است -10
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65.97 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 67.92 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1397
//.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/20 2/98/11295 بدوي دانشسرا-ش
هاب-ك 
زیور
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 64,728,000(شصت و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.44  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 2/98/11295 بدوي دانشسرا-ش
هاب-ك 
زیور

2-3-10019-18-1-0-0 102
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1 3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 30 مورخ 1394/05/15 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 290/48 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 10/44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 2/61 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/61 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/61 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/61 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/30 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 52/56 مترمربع -6

.با توجه به تخلف کمتر از 5% مشمول تبصره 7 نمی گردد -7
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

 .ارتفاع پیلوت رعایت می گردد -9
.داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد -10
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت13.87 مترمربع  و توسعه تجاري 16.52 متر مربع و نیم طبقه به مساحت 0.66

 متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 385,020,000(سیصد و  

هشتاد و  پنج میلیون و  بیست هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 31.05  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/28 2/98/12105 بدوي 17 
شهریور-کو
چه شبان

2-2-20124-50-1-0-0 102
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/164 مورخ 1397/12/29 بصورت 
1طبقه بر روي پیلوت به انضمام مغازه و بالکن تجاري و زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 254/05 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري (اجر چینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:14/53 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0/06 متر مربع -1

توسعه بناي مغازه به مساحت 16/52 متر مربع (سال وقوع تخلف 1398)-2
اضافه بنا  در نیم طبقه  از بابت توسعه مسکونی (راه پله) به مساحت 0/66 متر مربع  -2

(سال وقوع 1398)
توسعه بناي بالکن  تجاري در نیم طبقه به مساحت 13/87 مرت مربع (سال وقوع   -3

(1398
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0/06 متر مربع-4

کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 4/57 متر مربع-5
داراي 3 باب کسري پارکینگ (2 باب تجاري و یک باب مسکونی ) بوده و با توجه به  -6
اینکه توسعه بناي تجاري در همکف موجب شده تا هیچ پارکینگی ارائه نشود هر3 باب 
کسري پارکینگ به صورت تجاري محسوب گردیده و از بابت 1 باب کسري پارکینگ (طبق 
پروانه صادره و فرم کنترل نقشه ) داراي پرداختی بوده که با توجه به تفاسیر ذکر شده داراي 

2 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد. (سال وقوع 1398)
 .کسري فضاي سبز  و فضاي باز ندارد

*********************************************************
*********************************************************

*****************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد

 . سرویس بهداشتی اجرا نشده است
مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز نما اجرا نشده 

. است
همچنین در توضیحات کنترل نقشه ذکر شده که کاشت یک اصله درخت براي هر واحد  
 . .مسکونی الزامیست که در وضع موجود در حیاط مشاعی یک اصله درخت موجود میباشد

.رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت بانک رفاه کارگران  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن و راه پله در نیم طبقه  به مساحت 90.10  
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 81,090,000(هشتاد و  یک 

میلیون و  نود هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 90.1  4
 

225000  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/07/30 2/98/12117 بدوي خ مطهري 
جنب بانک 
صادرات 
-ساختمان 
 استقامت

2-3-10221-3-2-4-0 103
0

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/298504-96/8/10 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه 
شماره ش ر -53100-97/3/24 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده  داراي 2 جلد سند مالکیت دفترچه اي  بشماره ثبتی 1811/27هر کدام 
بصورت 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بسطح 90/10 متر مربع قطعه اول تفکیکی 
که در صفحه مالحظات سند اشاره به صورتمجلس اصالحی  شماره ش /78/8/30-41648 
اشاره گردیده  مغازه مورد ثبت  شامل بالکن بمساحت 88/26 متر مربع و راهپله بمساحت 

. 1/84 متر مربع  قید گردیده است
.وضعیت موجود از مغازه و بالکن بصورت بانک رفاه مورد استفاده قرار میگیرد

برابر سوابق موجود در شهرداري داراي پرونده درآمدي بشماره 5256 از بابت مغازه همکف 
داراي  گواهی تفکیک بشماره 36463-36/10/10  و بالمانع بشماره 78/10/6-3/22/21339 

از شهرداري میباشد .( سوابق منضمه میباشد.)
در خصوص بالمانع بالکن  سوابقی از سوي نماینده بانک ارائه نگردیده است . موارد تخلف به 

: شرح زیر است
 احداث بالکن در نیم طبقه  بسطح 88/26 متر مربع -1

 احداث راه پله نیم طبقه   بسطح 1/84 متر مربع-2
سال محاسبه   1378 میباشد (احداث بعد از یالمانع صادره)

مطابق نامه معاونت شهرسازي بشماره  33/11924 - 1385/10/07 در زمان نوسازي رعایت  
 .ضوابط طرح تفضیلی جاري به خیایان مطهري فاقد عقب نشینی میباشد

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

25 2100000  , 1394 1398/05/27 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/12541 بدوي خیابان 
آزادگان-کو
چه کوزه 
گران

2-3-10184-139-1-0-0 103
1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه با حق عبور از کوچه 
اختصاصی حد شمالی و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت 
مذکور فاقد مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود 
.مندرج در سیستم بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی به انضمام دو باب 
سرویس بهداشتی جدا ساز در حیاط هاي شرقی و غربی و همچنین بارانداز فلزي بوده و 
سابقا پروانه تعمیرات جزیی مندرج در سیستم بصورت چکه گیري شیروانی، کاشی کاري، 
موزاییک کاري، نصب پرسیانا، رنگ آمیزي، لوله کشی آب و ،سیم کشی برق دریافت نموده 

:لذا حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
انجام تعمیرات کلی (برخالف پروانه تعمیرات جزئی فوق الذکر) بصورت تعویض کامل  -1
سربندي سرویس هاي بهداشتی هاي موجود در دو حیاط شرقی و غربی.(سال وقوع تخلف 

(1394.
احداث بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 23.42 مترمربع در حیاط حد شرقی.(سال وقوع  -2
تخلف 1394).(در این خصوص الزم به توضیح است پوشش سربندي (ایرانت) جمع آوري 

.گردیده ولی شبکه فلزي سربندي بارانداز کماکان موجود است)
ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بر اساس کروکی نقشه 

.برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 511 به مساحت تقریبی 14.5 مترمربع از عرصه و به مساحت 

.تقریبی 10.5 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

103
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

39,600,000(سی و  نه میلیون و  ششصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 6  2
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/02 2/98/12745 بدوي خیابان 
حافظ-صند
وق 

عدالت-کوچ
ه اجاقی

2-2-20094-42-1-0-0 103
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد می 

باشد.

رعایت عقب 
نشینی

76  0
 

65000  , 1364  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی مشاع مشترك عرصه یکبابخانه به شماره 389 برابر 
سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد. همچنین داراي سند اعیان به صورت 

.مشاع مشترك اعیان یکبابخانه به شماره مزبور می باشد
داراي سه باب اعیان به انضمام سرویس بهداشتی و انباري موجود در حیاط می باشد. از بابت 

.پالك داراي بالمانع شماره 12950 مورخ 1364/05/21می باشد
حالیه برابر بازدید به عمل آمده اقدام به تعمیرات کلی شامل تعویض سربندي اعیان شماره 3
 و همچنین توسعه بنا در قسمتی از اعیان شماره 3 به مساحت 6/00 مترمربع با قدمت سال 

.1394 گردیده است
مساحت و ابعاد وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

.سازمان نظام مهندسی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 973 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 76/00 مترمربع می 

.باشد
در وضع موجود حد غرب اول به پالك و سپس به کوچه منتهی می گردد لیکن در اسناد 
مالکیت حد غرب داراي مغایرت بوده بدین صورت که برابر سند مالکیت عرصه حد غرب اول 
به پالك و دوم به کوچه منتهی گردیده (سال صدور سند عرصه 1356) و برابر سند مالکیت 

 .اعیان حد غرب کال به پالك منتهی می گردد(سال صدور سند اعیان 1368)
همچنین در حد شمال شرقی قطعه زمینی به شماره پالك 83/1 موجود بوده که از داخل 
.پالك مزبور داراي بازشو بوده و فاقد راه عبور دیگري جهت دسترسی به شارع است
صرفا صفحات 2 الی 5 سند مالکیت اعیان توسط متقاضی ارائه گردیده است و صفحات 

.حقوق ارتفاقی و ... نیز ارائه نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

103
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

11.9  0
 

3100000  , 1397 1398/11/12 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/12827 بدوي -
سردارجنگ
ل -کوچه 
- سرچشمه

2-2-10205-25-1-0-0 103
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده مشاع و مشترك شش دانگ یک باب خانه به مساحت 260.17 متر مربع برابر 
سند مالکیت بوده که از بابت اعیان داراي بالمانع 2/33/91825 مورخه 1391/04/01 بوده و 

 . خالفی مشاهده نشد
به استناد خط پروژه شماره 1125 به مساحت تقریبی 11.90 متر مربع از اعیان ملک مذکور در 

. مسیر تعریض خیابان 10 متري قرار دارد
داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره 318474  شامل : تعویض لمبه، سیمانکاري و 

کاشیکاري دیوار، رنگ آمیزي ، سرامیک کاري کف ، تعویض پنجره هاي  قدیمی ، تعویض 
درب ورودي  (عرض 1/20متر)به سمت کوچه ( حد شمال) و اجراي نما است

حالیه متقاضی خارج از مجوز صادره اقدام به تعمیرات کلی شامل تغییر معماري داخلی ( 
.حذف دیوار باربر ) نموده است (سال وقوع 1397)

103
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین تفرجی فر وشرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر احداث باالبر(در همکف وطبقه اول) به مساحت 1.26 مترمربع 
(در هرطبقه) با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11,894,400(یازده میلیون و  

هشتصد و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 2.52  2
 

2360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13070 بدوي بازار 
بزرگ-اول 
کوچه 
میالنی

2-1-10155-109-1-0-0 103
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/549-97/9/28 ماموران جلو گیري از ناحیه یک طی 
بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي دوجلد سند 
مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 1118 هرکدام بصورت 3دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

 .خانه  برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد
از بابت اعیانات  داراي بالمانع بشماره 3/33/133319-86/4/19 میباشد و همچنین بر روي 
پالك فوق  تعمیرات جزیی شامل سیمانکاري، رنگ آمیزي، تعمیرات درب و پنجره، تعمیرات 
تاسیسات برقی و تاسیسات آب و فاضالب، و تعمیرات نما  داراي مجوز تعمیرات بشماره 
306126-97/3/14 میباشد با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه برداري 
آقاي محمد یداله تبار  بشماره عضویت 8603 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت اعیان 
همکف 71/50 متر مربع و مساحت اعیان طبقه اول را 72/43 متر مربع ترسیم و اعالم نموده 

. است

وضعیت موجود مالک بر خالف مجوز مبادرت  تقویت سازه  با  تعداد ي پروفیل ( قوطی ) 
بدون افزایش ارتفاع و تعویض درب و پنجره هاي قدیمی و احداث درب نفر روي آهنی به 
سمت کوچه و اجراي نما با سنگ و احداث باالبر از طبقه همکف به طبقه اول  و مرمت 

 .سرویس بهداشتی اقدام نموده مشمول تعمیرات کلی میگردد
 

به استناد نامه شماره ب/9111309/ص مورخ 1391/11/04 مدیریت هماهنگی و نظارت بر  
ساخت و سازها ملک مذکور در بافت بازار قرار دارد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرایی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

103
4

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي مراد مالیی پور مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات (هر طبقه) به مساحت 30.74 
مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,032,864,000(یک میلیارد 

و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط ومقررات اقدام 

نماید 

جریمه 122.96  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13129 بدوي صندوق 
عدالت-کوچ
ه میر عسگر

2-2-20082-111-1-0-0 103
5
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 4.17 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 21,016,800(بیست و  یک میلیون و  شانزده 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 4.17  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/05/26 2/98/13129 بدوي صندوق 
عدالت-کوچ
ه میر عسگر

2-2-20082-111-1-0-0 103
5
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 60 مورخه 1395/09/15 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 474.3 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 122.96 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.62 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4.17 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.3.44 متر است).(سال وقوع تخلف 1397)
عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و عرض موجود در کمترین نقطه به 1.2 متر تقلیل  -7
یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد).(سال 

.وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.93 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 77.08 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

103
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم کبري اهللا وردي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 
218.60 مترمربع در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از 

ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 
2,619,485(دو میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  چهارصد و  هشتاد و  پنج) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 218.6  0.1
 

55000  , 1350
 , 1395

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/25 2/98/13137 بدوي -
تختی-یوس
-فی نژاد

2-1-10106-49-1-0-0 103
6

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

31  0
 

1800000  , 1395  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 416 برابر سند مالکیت 
 .(فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

در وضع موجود به صورت یک باب خانه یک طبقه بر روي همکف می باشد. در طبقه همکف 
اعیان با توجه به دیوارکشی موجود بین حد شرقی و غربی به صورت دو واحد مستقل می 

.باشد
.درخصوص اعیان موجود هیچ گونه سوابقی مشاهده نگردید

کال داخل تراکم می باشد. الزم به توضیح است به مساحت 6/93 مترمربع در طبقه همکف به 
صورت توسعه بناي مسکونی (در قسمت جنوب غربی اعیان) با سال وقوع تخلف 1395 و 
مابقی اعیانات موجود مشتمل بر اعیانات همکف و طبقه اول و سرویس بهداشتی با توجه به 

.فیش برق ارائه شده مربوط به قبل از سال 1350 می باشد
به استناد خط پروژه شماره 541 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 31/00 مترمربع از 

.عرصه می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بالکن تجاري  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

721,710(هفتصد و  بیست و  یک هزار و  هفتصد و  ده) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 54.  3
 

445500  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13167 بدوي مسجد -
صفی-خ 
-بحرالعلوم

2-1-10169-26-1-0-0 103
7
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك ارائه شده توسط متقاضی پروانه ساختمانی به شماره 125 مورخه 
1383/04/02 بصورت 1 طبقه روي بالکن و مغازه در 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 

،225.43 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بناي تجاري به مساحت کلی 

:69.01 مترمربع بر خالف مدلول پروانه صادره و به شرح زیر  می باشد
.اضافه بناي تجاري در همکف به مساحت 9.45 مترمربع -1

.اضافه بناي تجاري در نیم طبقه (بالکن) به مساحت 20.04 مترمربع -2
.اضافه بناي تجاري درطبقه اول به مساحت 9.45 مترمربع -3

اضافه بناي تجاري بصورت احداث یک طبقه مازاد (انبار تجاري) به مساحت 30.07  -4
.مترمربع

با توجه به پرداخت عوارض دو باب کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه، رعایت   -5
.پارکینگ می گردد

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -6
 :داراي راي کمیسیون ماده 5 مورخه 1383/02/20 به شرح زیر می باشد

با توجه به استقرار ملک موصوف در حریم درجه یک ابنیه تاریخی مسجد صفی با احداث 
ساختمان به صورت تجاري و مسکونی با ارتفاع یک طبقه روي تجاري در صورت رعایت 
سطح اشغال طبق ضوابط طرح تفصیلی موافقت گردید. (ارتفاع تا زیر دامنه 9.86 متر بوده 
که در این خصوص الزم به ذکر است هیچ گونه سوابق و استعالمی از اداره کل میراث در 
بایگانی و سوابق مربوط به پروانه صادره، موجود نمی باشد بنابراین در این خصوص نیاز به 

.استعالم از میراث می باشد)
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 40.52 مترمربع داراي راي بدوي شماره 1085 مورخه 
1386/02/01 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه داراي مابه التفاوت بصورت 
کاهش بنا به نسبت راي کمیسیون ماده صد به مساحت 2.12 مترمربع و اضافه بنا به نسبت 

:پروانه صادره به مساحت 30.61  مترمربع و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا به نسبت راي در همکف به مساحت 1.07 مترمربع-1

اضافه بنا در نیم طبقه (بالکن) به علت خطا در مساحت یابی به مساحت 0.54 مترمربع -2
.(سال وقوع تخلف 1385)

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه اول به مساحت 1.05 مترمربع-3
اضافه بناي تجاري بصورت احداث یک طبقه مازاد (انبار تجاري) به مساحت 30.07  -4

.مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک و با عنایت 
به میزان تخلف ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا در خصوص اضافه بنا در همکف و 
طبقات، توسعه زیرشیروانی، تبدیل راه پله به بناي مفید، تبدیل راه پله به انباري 
زیرشیروانی، تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
273,672,000(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار )  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 54.3  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/13176 بدوي خ 
تختی-ك 
محمدرضا 
شمس- بن 
غفاري

2-1-10008-92-1-0-0 103
8

برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  44,016,000(چهل و  چهار میلیون و  شانزده هزار ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد

جریمه 26.2  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 178 مورخ 1394/12/27 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 463 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري  و آجرچینی بوده  و با توجه به ارائه نقشه 

برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 42/54
: متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 10/47 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 10/47 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/47 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 10/47 متر مربع-4
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 0/66 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -6
 طبقات اول تا سوم به مساحت 9/63 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 2/13 متر  -7
مربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت مساحت 26/2 متر مربع بعنوان 

. .تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 326,995,200(سیصد و  بیست و  شش میلیون و  نهصد و  نود و 
 پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید..

جریمه 48.66  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/13177 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطا 
آفرین-کوچ
ه دهم

2-2-10048-112-1-0-0 103
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/220 مورخ 1396/12/28 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 561.49 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت ( عدم اجراي تراز زیر شیروانی ) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 48.66 

:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.22 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.22مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.22مترمربع -3

. انباري زیر شیروانی به مساحت 49.75 متر مربع که فعالً اجرا نگردیده است -4
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد مسکونی به مساحت  -5
64.69 مترمربع. ( با توجه به اجراي سفت کاري و کف سازي صرفاً در این قسمت ، ارتفاع 

مجاز واحد مسکونی  2.60 رعایت گردیده است )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -6

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( بدیهی است  -7
اعالم  تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و غیره  به دلیل عدم انجام دیوار چینی و 

سربندي مجدداً قابل بررسی خواهد بود  . )
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8

. موجود 65.71 درصد است
.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -9

 . با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  40 متر مربع کسري فضاي سبز ندارد -10
 . کسري حد نصاب فضاي باز ندارد  -11

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید .  ردتخلف  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1398/04/04 2/98/13223 بدوي توشیبا-خ -
امام 

خمینی- ك 
بو علی 
سینا - بن 
--کریمی

2-3-10115-5-1-0-0 104
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
255529 مورخ97.12.27 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ14865835000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 2,973,167,000(دو میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  سه میلیون و  
یکصد و  شصت و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 236.93  0
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 8 مورخه 1392/03/11 به صورت 
 .1 طبقه در همکف و طبقه اول در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 84/50 مترمربع می باشد
در وضع موجود با توجه به بازدید صورت گرفته ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت 
کاري به صورت همکف و طبقه اول بوده که با توجه به عدم وجود حد فاصل با پالك حد 
شرقی عمال به صورت یکجا با نمایشگاه اتومبیل و به صورت تجاري مورد استفاده قرار می 

.گیرد
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد:(سال وقوع 

(1392
اضافه بنا به مساحت 0/88 مترمربع در همکف -1

اضافه بنا به مساحت 8/85 مترمربع در طبقه اول -2
تبدیل کل پالك از مسکونی به تجاري به مساحت 94/23 مترمربع -3

تبدیل کل محوطه به تجاري به مساحت 132/97 مترمربع -4
داراي سه باب کسري پارکینگ تجاري -5

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -6
عدم رعایت عرض حیاط خلوت شمالی به صورتی که از حداقل 2 متر، در کمترین میزان  -7

.به 1/90 متر الی 1/95 متر کاهش یافته است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

پرونده به  منطقه اعاده تا پس از اخذ تعهد محضري از مالک جهت عقب نشینی اعالم 
شده،جهت اتخاذ تصمیم شایسته به کمیسیون ارسال گردد.

رعایت عقب 
نشینی

13.67 303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/13232 فرم 
قرار

صندوق 
عدالت-الکان
ي 22 
بهمن-خمیر
ان شریفیه  
بن بست 
خصوصی

2-2-20081-28-1-0-0 104
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 326 مورخه 1382/05/26 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 204 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اجراي ستون طبقه دوم می باشد
برابر سوابق موجود در پرونده به شماره ارجاع 323541 در واحد تخلفات ساختمانی داراي 
:اضافه بنا به مساحت کلی 81/27 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 27/09 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27/09 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27/09 مترمربع -3

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -4
.مشمول تبصره 7 نمی گردد -5

به استناد خط پروژه شماره 1926 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 3/80 مترمربع  -6
از اعیان هر طبقه می باشد.(به صورت تجاوز به شارع عام )

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در صورت پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی 
خواهد بود و نقشه هاي ضمیمه صرفا به جهت زیربنایی مورد گواهی می باشد. همچنین 
.درخصوص هرگونه تخلف احتمالی با توجه به عدم آجرچینی متعاقبا قابل بررسی می باشد
با توجه به گواهی واحد تخلفات ساختمانی در پرونده به شماره ارجاع 323541  بابت اضافه 

بنا به مساحت 71/40 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
12401-83/09/14 و تجدیدنظر به شماره 16264-83/12/05 که نقدا به حساب شهرداري 
. واریز گردید و پرونده طی نامه شماره 2/33/1/269 مورخ 91/04/27 مختومه گردید
همچنین از بابت  مساحت 2 مترمربع بناي مازاد بر تراکم حسب دستورالعمل راي مشابه 
مبلغ 911/000 ریال نقدا طی فیش شماره 97023020056889-97/08/19 به حساب 

.شهرداري واریز گردید
از بابت مابه التفاوت اضافه بنا به مساحت 9/87 مترمربع به صورت همزمانساز در همکف و 
طبقات و کاهش بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2 مترمربع و همچنین تجاوز به شارع عام به 
مساحت 3/80 مترمربع بوده که درخصوص آن نیز بابت تخلف مذکور داراي رأي کمیسیون 
بدوي ماده صد به شماره 2/98/13628 مورخ 98/06/02 بوده و همچنین براساس سند 

تعهدنامه غیرمالی به شماره 22935 مورخ 98/05/16 دفترخانه اسناد رسمی 237 رشت ثبت 
شده به شماره 83733 مورخ 98/05/16 دبیرخانه منطقه دو شهرداري رشت، مالکین ملک 
مربوطه متعهد می شوند که باتوجه به اینکه 3/80 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض 
کوچه قرار دارد، در زمان نوسازي یا زمان ضرورت اجراي طرح رعایت کاربري فوق را بنمایند 
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و زمین مورد نظر را در اختیار شهرداري قرار دهند و حق هرگونه اعتراض را قبالً از خود یا 
.قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط نمودند
.پس از آرا مزبور خالف جدیدي مشاهده نگردید

حالیه متقاضی با توجه به شرایط موجود درخواست اعالم بر به جهت رعایت عقب نشینی را 
.دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تراکم اعطایی و تبدیل راه پله به بناي مفید و تبدیل راهرو مشاعی به 

انباري اختصاصی با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین 
قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه 
ننموده است لذا راي بدوي جریمه به مبلغ 72,609,600(هفتاد و  دو میلیون و  ششصد 

و  نه هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 43.22  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/03/21 2/98/13236 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-خی
ابان عباس 
رشیدي-کو
چه جردن
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک، ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه اضافه بناي همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,975,680,000(یک میلیارد و  

نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 235.2  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخ 1396/03/07به صورت 3 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.962/87 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 235/20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 55/51 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 55/51 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 55/51 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 68/67 مترمربع (از این مقدار به مساحت 13/16  -4
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/54 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 3/54 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو مشاعی در زیرشیروانی به انباري اختصاصی به  -7

مساحت 4/97 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا است -8
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی 
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 34/71  مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.برابر نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73 درصد می باشد.(به میزان 14/30 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص عدم رعایت ضوابط ایمنی ساختمان مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی به هنگام صدور پایان کار  اقدام نماید.

سایر  0
 

1300000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

1398/03/22 2/98/13239 بدوي دکتر -
حشمت--ر
زاقی

2-2-20105-72-1-0-0 104
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 18 قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 585,000,000(پانصد و  

هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 450  1
 

1300000  , 1388
 , 1389

مساحت کسري پارکینگ

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي  همکف و طبقات  و تبدیل 

پیلوت به اعیان مسکونی به آموزشی حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1  برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ  1,211,518,800(یک میلیارد و  دویست و  یازده میلیون و  

پانصد و  هجده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 890.69  1
 

1300000  , 1388
 , 1389
 , 1394

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

درخصوص تجاوز به معبر  مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی  خود 
به هنگام صدور پایان کار اقدام نماید.

رعایت عقب 
نشینی

9.75  0
 

1300000  , 1389 تجاوز به معابر عمومی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه توسعه شماره 136 مورخه 1388/07/01 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت 1 واحد آموزشی و به مساحت کلی 1990 مترمربع صادر گردیده است که در این 
راستا الزم به ذکر است از این مقدار به مساحت 614 مترمربع اعیان موجود (بصورت 
.مسکونی) و به مساحت 1376 مترمربع اعیان احداثی (بصورت آموزشی) می باشد

حالیه عملیات ساختمانی ساختمان جدید الحداث در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به 
ارائه کروکی نقشه برداري از کل پالك داراي اضافه بنا در ساختمان جدید االحداث به 
مساحت 77.61 مترمربع و کاهش بنا در اعیانات قدیمی به مساحت 80.9 مترمربع به شرح 

:زیر می باشد
.(الزم به توضیح است کلیه اضافه بناهاي اعالم شده بصورت آموزشی است)

اضافه بنا در همکف ساختمان جدیداالحداث به مساحت 38.01 مترمربع.(الزم به توضیح  -1
است از این مقدار به مساحت 14.35 مترمربع (بصورت نگهبانی) و به مساحت 11.68 مترمربع 
(بصورت سرویس بهداشتی) و جدا ساز می باشد).(به مساحت 11.98 مترمربع سال وقوع 

.تخلف 1389 و مابقی سال وقوع تخلف 1394)
.(کاهش بنا در همکف اعیانات ساختمان قدیمی به مساحت 35.66 مترمربع)

اضافه بنا در طبقه اول ساختمان جدید االحداث به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع  -2
.تخلف 1389)

.(کاهش بنا در طبقه اول ساختمان قدیمی به مساحت 22.62 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه دوم ساختمان جدید االحداث به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع  -3

.تخلف 1389)
.(کاهش بنا در طبقه دوم ساختمان قدیمی به مساحت 22.62 مترمربع)

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -5

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 7.58 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -6
تبدیل پارکینگ و پیلوت ساختمان جدید الحداث به فضاي آموزشی به مساحت 279.98 -7

. مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389)
تبدیل کل ساختمان قدیمی از مسکونی به آموزشی به مساحت 533.1 مترمربع.(سال  -8
وقوع تخلف 1389).(در این راستا اعالم می گردد سابقا و قبل از صدور پروانه توسعه فوق 
الذکر این تخلف به کمیسیون محترم ماده صد ارجاع گردید که در این خصوص داراي راي 
بدوي شماره 17171 مورخه 1387/09/10 کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده به وضع سابق می 
                                                                                            .باشد).(سال وقوع تخلف 1388)
                                                                                                                                           

104
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



داراي 18 باب کسري پارکینگ آموزشی (غیر مسکونی) است که سال وقوع تخلف 5 باب  -9
.آن 1388 و 13 باب آن 1389 می باشد

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -10
ضمنا الزم به یادآوریست قبال و هنگام صدور پروانه ساختمانی راي بند 41 کمسیون ماده 5 

:مورخه 1387/11/01 به شرح زیر براي پالك فوق صادر گردیده بود
با احداث ساختمان آموزشی با حفظ کاربري مسکونی بصورت 4 طبقه روي پیلوت موافقت 

.می گردد.(با سطح اشغال 268 مترمربع)
به استناد خط پروژه شماره 2165 به مساحت 0.75 مترمربع از هر طبقه اعیان جدید 
.االحداث و به مساحت 9 مترمربع از عرصه داراي تجاوز به شارع می باشد

همچنین پالك فوق یک بار بصورت تقریبی به کمیسیون محترم ماده صد ارسال گردیده که 
کمیسیون محترم با اشاره به درخواست گزارش مجدد دقیق پرونده (طی نامه شماره 

.135591 مورخه 1397/07/15)، آن را به منطقه عودت نمود
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 249960 مورخه 1397/12/21 سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی رشت  را ارائه نموده که طی آن اعالم شده با توجه به اینکه نسبت به اجراي دو 
دستگاه راه خروج دور بندي شده و سیستم اطفاي حریق دستی از نوع هوزریل و سیستم 
اعالم حریق اقدام ننموده است، از این رو ساختمان مذکور از نظر ضوابط ایمنی مورد تایید 
این سازمان نمی باشد، خواهشمند است موضوع تخلف ایشان در قالب کد مربوط به عدم 
رعایت ضوابط آتش نشانی (کد 1047) جهت اتخاذ تصمیم شایسته به کمیسیون ماده صد 

.قانون شهرداري گزارش گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک، ضمن نقض راي بدوي، 
در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 1,704,662,400(یک میلیارد و  هفتصد و  چهار میلیون و  
ششصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 253.67  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/09 2/98/13241 تجدید 
نظر

17 
شهریور-کو
چه 
حریریان

2-2-20124-52-1-0-0 104
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 در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي مبنی بر اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان به مبلغ 59,136,000(پنجاه و  نه میلیون و  یکصد و  سی و  شش 

هزار ) ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 35.2  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 139 مورخه 1396/09/26بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1145.34 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (سربندي و آجرچینی) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 242.67 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 57.63 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 12.06  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد غربی طبقه چهارم می باشد).(سال 

.وقوع تخلف 1397)
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوارگذاري محوطه در این مرحله در خصوص رعایت عقب نشینی فعال  -11
.نمی توان اظهار نظر نمود

مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 35.20  -12
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1397)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.96 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 72.59 درصد می باشد
*********

حالیه با توجه به نامه شماره ش ر - 216731 - 1397 دبیر محترم کمیسیون ماده صد، 
مساحت عدم رعایت عقب سازي در طبقه چهارم بصورت ردیف جداگانه در فرم تحلیل ورود 

 .گردید
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 52,332,000(پنجاه و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار ) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 8.9  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/17 2/98/13242 تجدید 
نظر

تختی-انتها
ي کوچه 
الله-بن 
بست نوري

2-1-10131-4-1-0-0 104
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 244,641,600(دویست و  چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  یک 

هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 24.27  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 130 مورخ 1396/08/13 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 945.33 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:24.27 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 4.8 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 4.8 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 4.8 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 4.8 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز به مساحت 24.27 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.39 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقه  -7
چهارم به مساحت 1.96 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 6.94  -8
مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 58.41 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
 .کسري پارکینگ ندارد

.با توجه به کمتربودن اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سابقه در واحد خالف ندارد
.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

104
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 35,078,400(سی و  پنج میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 6.96  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/17 2/98/13251 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري-کو
چه اسالمی

2-2-10026-142-1-0-0 104
6
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 576,072,000(پانصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتاد و  دو 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 68.58  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/17 2/98/13251 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري-کو
چه اسالمی

2-2-10026-142-1-0-0 104
6

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/36 مورخه 1397/06/11 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.333.67 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 75.54 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 22.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.86 مترمربع .(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.96 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 2.16 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز بوده و رعایت حد نصاب  -9
.فضاي باز می گردد.(سال وقوع تخلف 1397)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.98 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
.موجود 85.47درصد می باشد

الزم به توضیح است در نقشه هاي زمان صدور پروانه آسانسور موجود نبوده ولی حالیه در 
.وضع موجود آسانسور احداث گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف مدلول پروانه 
احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و با عنایت به 
اینکه دالیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي بدوي مشاهده 

نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي عیناً تایید می گردد . 

جریمه 452.45  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/03/21 2/98/13252 تجدید 
نظر

الکانی-عطا
آفرین-بن 
بست دوم

2-2-10026-76-1-0-0 104
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/216 مورخ 1396/12/28 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی  و به مساحت کلی 783.3 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 437.30 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 52.56 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 52.56 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 52.56 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 52.56 مترمربع -4

.اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 227.06 مترمربع -5
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 17.57 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -7
.در طبقات مجموعاً به مساحت  7.98 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 7.17 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت   -8
.انباري (5 مترمربع)

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -9
فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ  -10

 پارکینگهاي شماره 6 و 7 مشمول اخذ عوارض درآمدي می گردند . )
 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -11

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 55 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
. موجود 73.88 درصد است

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -13
 . با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  14.32 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -14

 . به مساحت 62.9 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -15
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است

. درخواست گواهی عدم خالف دارند

104
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي محمد محمدي فتیده 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمانساز در همکف وطبقات اول تا 
سوم هر طبقه به مساحت 0.41مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 5,510,400(پنج میلیون و  پانصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 1.64  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/19 2/98/13253 بدوي آزادگان 2-3-10191-17-1-0-0 104
8

در خصوص عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در بخشی از حد جنوب شرقی 
ملک ، مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید.

سایر  0
 

3360000  , 1394 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

درخصوص  اضافه بناي همزمانسازدر طبقه چهارم(طبقه مازاد) به مساحت 15.85 
مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 119,826,000(یکصد و  
نوزده میلیون و  هشتصد و  بیست و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.85  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 247 مورخه 1391/10/04 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 440 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133/54 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 14/85مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/85مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/85مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14/85مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 74/14 مترمربع -5
کاهش بنا از بابت عدم اجراي راه پله و آسانسور به بام به مساحت 20 مترمربع -6

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 6/92 مترمربع
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در حد جنوب شرقی. الزم به توضیح است با توجه  -9
به وضع موجود و نقشه هاي اجرایی در حد مزبور صرفا در طبقات اول الی سوم بخشی از 

.بازشو به صورت پنجره به طول 30 سانتی متر داراي اشرافیت می باشد
داراي نامه شماره 918840 مورخه 1391/08/20 مدیریت محترم طرح هاي توسعه شهري 
مبنی بر این که با توجه به شکل خاص پالك فوق و عدم امکان تعیین 60% طول پالك و نقشه 
پیشنهادي ، جانمایی بنا به صورت برساز از سمت معبر 8 متري با رعایت سطح اشغال مجاز و 
تراکم طبقات حداکثر در چهارچوب ضوابط سقف تراکم مصوب بند یک کمیسیون محترم 

.ماده 5 می باشد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.رعایت ارتفاع پیلوت می گردد

.با توجه به نقشه هاي معماري و برابر ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد
از بابت اضافه بنا به مساحت 59/40 مترمربع و طبقه مازاد به مساحت 74/14 مترمربع و 
تبدیل راه پله به آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 9/76 مترمربع  داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10576 و راي تجدیدنظر به شماره 2/96/11115 مورخ 
1396/08/23 و راي بدوي کمیسیون ماده صد به  شماره 2/98/13253 مورخ 1398/04/19 
مبنی بر جریمه می باشد. همچنین برابر آراي مذکور از بابت عدم رعایت عرض حیاط خلوت 
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.مقرر گردید که شهرداري برابر ضوابط خود اقدام به عمل آورد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بناي مازاد بر تراکم تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 2/84  -1
مترمربع (نسبت به راي)

درخصوص کاهش بناي مزبور نیز با توجه به گواهی واحد تخلفات ساختمانی متقاضی از بابت 
کاهش نسبت به راي طی درخواست شماره 72813 مورخ 1398/05/01 از دریافت وجه 

.انصراف خود را اعالم نمود
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي 
بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي عینا تایید میگردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/06/25 2/98/13254 تجدید 
نظر

پل 
عراق-کوچه 
شهید بیگلو

2-3-10020-23-1-0-0 104
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 272,815,200(دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  

پانزده هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 54.13  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص 124.55 متر مربع تخلف بابت تراکم اعطایی، براساس آخرین گزارش 
شهرداري به شماره نامه 44114 مورخ 98.03.21 تخلفات ملک مذکور کمتر از 5 در صد 
پروانه می باشد لذا تراکم اعطایی قابلیت طرح نداشته و از تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 124.55  0
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 118مورخ 1396/06/26به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 848/15 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري اصالحی ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 39/45 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر 

می باشد:( سال وقوع 1397)
کاهش بنا در همکف به مساحت 4/47 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7/12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7/12 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7/12 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18/09 مترمربع(از این مقدار به مساحت 10/97  -5
مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 3/89 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 4/08 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 به مساحت 51/45  -8

مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 3/46 مترمربع -9

یک باب کسري پارکینگ دارد.(با توجه به تبدیل 7 واحد مسکونی به 8 واحد) -10
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -11

.است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد -12

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/30 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
موجود 70/00 درصد می باشد.(به میزان 4/70 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

ابتدا از بابت اضافه بنا به مساحت 54/13 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ، بناي مازاد بر 
تراکم به مساحت 51/45 مترمربع و تخطی از تبصره 7 به مساحت 124/55 مترمربع داراي 

.راي بدوي به شماره 2/97/13117 مورخ 1397/12/18 مبنی بر جریمه گردید
پس از راي مورد اشاره با توجه به درخواست متقاضی به شماره ارجاع 256716 مورخ 

1397/12/28 و حذف بخشی از سایبان در طبقه همکف و ارائه نقشه برداري اصالحی توسط 
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متقاضی مجددا گزارش تهیه و تنظیم گردیده است، که طی آن با توجه به کاهش متراژ 
تخلف، آیتم تخلف تخطی از تبصره 7 به مساحت 124/55 مترمربع که از بابت آن در راي 

.بدوي منجر به صدور راي جریمه  گردیده است، منتفی گردید
پس از گزارش اصالحی، از بابت اضافه بنا به مساحت 46/59 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از 
بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 4/08 مترمربع و بناي 
مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 3/46 مترمربع و یک 
باب کسري پارکینگ مسکونی داراي راي تجدیدنظر به شماره 2/98/13254 مورخ 

.1398/06/25 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت کاهش به مساحت 7/14 مترمربع در طبقه همکف می 

باشد.(نسبت به راي)
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 23,772,000(بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو 

هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 14.15  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 2/98/13255 تجدید 
نظر

پل عراق 
خمیران-بن 
زاهد

2-3-10191-38-1-0-0 105
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 15,876,000(پانزده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  شش هزار ) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 9.45  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 438,748,800(چهارصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتصد و  

چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 65.29  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 127مورخ 1396/08/03 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 405/47 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 73/08 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 8/32متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 19/32 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 10/31 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 15/32 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 12/02 متر مربع-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7/79 متر مربع 6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 6/36 متر مربع

کاهش تعدا واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 2 واحد (در پروانه صادره طبقات 3 و 4 -8
بصورت دوبلکس بوده ولی در وضع موجود طبقات 1 و 2 در 1 واحد مسکونی و طبقات 3 و 4 

در 1 واحد مسکونی (جمعا در 2 واحد مسکونی ) میباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 6/42 متر مربع در همکف و به 
مساحت 3/03 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 9/45 مربع )بعنوان تخلف ساختمانی 

. .(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سال وقوع تخلف 1397

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
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 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي زیر شیروانی و تبدیل راهرو به انباري در 
زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,419,200(دو میلیون و  چهارصد و  

نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.44  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/28 2/98/13256 بدوي منظریه-بعد
از پارك 
بانوان

2-3-10047-2-1-0-0 105
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 
برابر ارزش معامالتی براي  تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 6,451,200(شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 1.92  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 204,120,000(دویست و  چهار میلیون و  یکصد و  بیست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 121.5  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 2,416,176,000(دو میلیارد و  چهارصد و  شانزده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 239.7  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 1396/03/13 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 810  متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 239/96 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 42 متر مربع (سال وقوع 1396) -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 42 متر مربع(سال وقوع 1396)-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 42 متر مربع(سال وقوع 1396)-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 42 متر مربع(سال وقوع 1397)-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 71/7 متر مربع(سال وقوع 1397)-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0/26 متر مربع(سال وقوع 1397) -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 1/92 متر مربع (سال وقوع 1397)

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 7/02 متر مربع در همکف و به 
مساحت 114/48 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 121/5 مربع )بعنوان تخلف 
ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد. .(سال وقوع 1397)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 1/18 متر  -9
مریع (سال وقوع 1397)

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
با توجه به اینکه مساحت هاي واحد ها باالي 180 متر مربع بوده هر واحد به 2 پارکینگ نیاز  

 .داشته که با توجه به ارائه نقشه وضع موجود کسري پارکینگ ندارد
. مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت ترکیبک سنگ و اجر اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

105
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13748 مورخ 
 .1398/07/09  میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
728,716,800(هفتصد و  بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  شانزده هزار و  

هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 108.44  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/26 2/98/13257 تجدید 
نظر

خیابان 
شریعتی-کو
چه شهید  
گلبندي

2-3-10200-120-1-0-0 105
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/59 مورخ 1397/08/12بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 522/98 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري طبقه دوم بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:108/44متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 54/22 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 54/22 متر مربع-2
 طبقه دوم به مساحت 151/66 متر مربع اجرا نشده است-3

 طبقه زیرشیروانی به مساحت 68 متر مربع اجرا نشده است-4
به مساحت 19/9 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -5

 .به مساحت 36/41 کسري فضاي باز دارد-6
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
کسري پارکینگ ندارد ولی اظهار نظر نهایی در خصوص کسري پارکینک با توجه به عدم 

 .کفسازي منطوط به ادامه کار ساختمانی و اتمام ساختمان میباشد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

105
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 381,672,000(سیصد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 82.08  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/17 2/98/13261 تجدید 
نظر

رودبارتان 
-روبروي 
کوچه واعظ

2-3-10013-60-1-0-0 105
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 100  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/17 2/98/13261 تجدید 
نظر

رودبارتان 
-روبروي 
کوچه واعظ

2-3-10013-60-1-0-0 105
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,885,850,000(یک میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  پنج 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال عیناً تایید میگردد . 

جریمه 76.78  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/201 مورخه 1396/12/28 بصورت 2 
طبقه روي مغازه در 4 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 482.22 مترمربع 

.صادر گردیده است
.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (اتمام نازك کاري و سفت کاري) می باشد

با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 82.08 
:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 41.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2

 .کاهش بنا در طبقه دوم بصورت عدم اجرا به مساحت 148.24 مترمربع -3
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.65 مترمربع بصورت کاهش فضاي راه پله و عدم  -4

.اجراي 2 انباري
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 72.78  -5

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد -6

.افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 1 واحد به  5 واحد.(سال وقوع تخلف 1397) -7
.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص اعالم می  -11
.گردد نما تا اجرا گردیده است)

به مساحت 9.43 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به مساحت 40 مترمربع  -12
.داراي کسري فضاي سبز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 76.61 درصد می باشد

.در وضع موجود 3 باب از 5 مغازه داراي فعالیت شغلی به شرح زیر می باشند -14
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي بئوي شماره 2/97/13182 مورخه 1397/12/21 و راي 
تجدید نظر شماره 2/98/13261 مورخه 1398/06/17 کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن 

.خالف جدیدي رویت نگردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

105
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,626,172,800(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 276.56  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13269 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-کوچ
ه چراغعلی

2-1-10101-18-1-0-0 105
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/181 مورخ 1396/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 398/34 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 276/56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 58/07 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 66/57 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 66/57 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 66/57 مترمربع -4

افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 18/78 مترمربع. الزم به توضیح اشت شیب بام به  -5
صورت شیروانی احداث نگردیده و در محل احداث انباري هاي زیرشیروانی به صورت دو 
شیبه اجرا گردیده است. قابل ذکر است عالوه بر سه باب انباري هاي زیرشیروانی احداث 

.شده، سه باب انباري دیگر نیز در همکف اجرا گردیده است
با توجه به عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 11/42 مترمربع  -6

.مشمول عوارض درآمدي می باشد
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7

.است
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 12/35 مترمربع می باشد -8

.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 21/23 مترمربع می باشد -9
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -10

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -11
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54/90 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 88/30 درصد می باشد.(به میزان 33/40 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و تخلفات ساختمانی اعالمی که بر خالف مدلول پروانه 
احداث گردیده، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و با عنایت به 
اینکه دالیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي بدوي مشاهده 

نمی گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي عیناً تایید می گردد . 

جریمه 66.86  3.5
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/03/21 2/98/13271 تجدید 
نظر

بحرالعلوم 
-راسته میز 
وصندلی 
فروشان

2-1-10164-68-1-0-0 105
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1395/06/25 به صورت 1 
طبقه روي همکف به انضمام زیرزمین در 17 واحد تجاري و 1 واحد رستوران و غذاخوري به 
مساحت کلی 2248/64 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك 

.کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 64/47 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 28/61 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف  به مساحت 64/47 مترمربع (از این مقدار به مساحت 15/32  -2
مترمربع مربوط به افزایش زیربناي مفید تجاري بوده و مابقی به صورت سایر مشاعات در 

همکف می باشد)
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 64/37 مترمربع -3

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -4
.کسري پارکینگ ندارد -5

داراي نامه میراث فرهنگی به شماره 932/14150/1083 مورخ 1393/10/18 می باشد مبنی بر 
اینکه : حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمان از کف پیاده رو تا زیردامنه  6.5 متر (یک طبقه 

.بر روي تجاري) تعیین می شود و رعایت شیب 35% الی 38% الزامی است
:داراي راي کمیسیون ماده 5 بند 9 مورخه 1394/10/23 به شرح زیر می باشد

با رعایت مفاد نامه شماره 932/14150/1083 مورخ 93/10/18 اداره کل میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگري استان گیالن و نیز رعایت عقب نشینی مضاعف به عمق حداقل 5
 متر ( پس از رعایت تعریض) از سمت ضلع شمال شرقی پالك در قسمت هاي ورودي 

پازکینگ زیرزمین و نیز محل نفر رو ، با احداث بنا در حد 2 طبقه تجاري (یک طبقه بر روي 
همکف ) و احداث زیرزمین با ارتفاع مناسب به منظور تامین پارکینگ (با رعایت سطح 
اشغال 80% در زیرزمین ) با در نظر گرفتن رمپ ورودي با شیب مناسب ، با رعایت حداکثر 
ارتفاع مجاز احداث ساختمان از کف پیاده رو تا زیر دامنه به میزان 6.5 متر و احداث واحد 

هاي تجاري (هر واحد تجاري حداقل به مساحت 25 مترمربع که با طبقه اول خود مجموعا 50
 مترمربع می شود و یک واحد تجاري تلقی میگردد.) و یک واحد رستوران و غذاخوري در 
طبقه همکف به مساحت 120 مترمربع (که واحد رستوران و غذاخوري با طبقه اول خود 
حداکثر به مساحت 240 مترمربع  می شود) در پیرامون حیاط مرکزي به نحویکه هر واحد 
تجاري و نیز واحد رستوران و غذاخوري به صورت مجزا با طبقه اول خود با راه پله دسترسی 
از داخل ارتباط دارد و فاقد دسترسی مجزا بوده با تخصیص سرویس بهداشتی در طبقه 
همکف و اول (در هر طبقه به صورت مجزا براي بانوان و آقایان و هرکدام دو واحد ، جمعا 
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حداقل 8 واحد) با رعایت سطح اشغال 50 درصد مساحت باقیمانده پالك پس از رعایت 
تعریض ، با در نظرگرفتن 50% از فضاي ملک به عنوان محوطه باز و فضاي سبز مجموعه در 
راستاي زیبا سازي پروژه مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید.ضمنا 
به دلیل قرارگیري پالك مذکور در بافت تاریخی الزم است به جهت صدور پروانه کلیه نقشه 
هاي معماري و نیز جداره هاي نمایان از سمت پالکهاي همجوار و معابر و همچنین نحوه 
جلوگیري از سقوط برف طراحی و توسط اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و 
گردشگري استان گیالن ممهور به مهر و امضا گردد. همچنین اخذ تعهدنامه محضري در 
خصوص رعایت عقب نشینی مضاعف و نیز اجراي زیرزمین صرفا جهت تخصیص پارکینگ 

.خودرو ، طبق این مصوبه و نقشه هاي معماري تایید شده الزامی می باشد
.مشمول ضوابط ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري می باشد 

:شرح وضعیت موجود در خصوص بندهاي ماده 5 به شرح زیر می باشد
رعایت عقب نشینی مضاعف به عمق حداقل 5 متر ( پس از رعایت تعریض) از سمت ضلع  -1

شمال شرقی پالك در قسمت هاي ورودي پازکینگ زیرزمین و نیز محل نفر رو
در وضع موجود عقب نشینی مضاعف به عمق حداقل 5 متر به عمق 4/72 متر اجرا  ***
گردیده لذا داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2/39 مترمربع به دلیل عدم رعایت 5 متر 

.عقب نشینی مضاعف می باشد
احداث واحد هاي تجاري (هر واحد تجاري حداقل به مساحت 25 مترمربع که با طبقه اول  -2

 خود مجموعا 50 مترمربع می شود و یک واحد تجاري تلقی میگردد.)
در وضع موجود مغازه هاي شماره 8-15-17 در همکف و طبقه اول کمتر از 25 مترمربع ***
و مغازه هاي شماره 3-4-5-13-16 در طبقه اول کمتر از 25 مترمربع می باشند. همچنین 
مغازه هاي شماره 4-8-13-15-16-17 مجموعا در طبقه همکف و اول کمتر از 50 مترمربع 
می باشند. (الزم به ذکر است محاسبات مزبور با در نظر گرفتن حفره راه پله طبقه اول مشابه 

محاسبات زمان پروانه به صورت زیربناي تجاري صورت گرفته است)
یک واحد رستوران و غذاخوري در طبقه همکف به مساحت 120 مترمربع (که واحد  -3
رستوران و غذاخوري با طبقه اول خود حداکثر به مساحت 240 مترمربع  می شود)

.در وضع موجود واحد رستوران و غذاخوري احداث نگردیده است***
درخصوص احداث واحدهاي تجاري در پیرامون حیاط مرکزي و ارتباط واحدها با طبقه  -4
اول به صورت مجزي، با توجه به نقشه هاي ارائه شده و وضع موجود تمامی واحدها در 
.محوطه پیرامونی اجرا گردیده و داراي دسترسی جداگانه از طریق راه پله مجزي می باشند

تخصیص سرویس بهداشتی در طبقه همکف و اول (در هر طبقه به صورت مجزا براي -5
بانوان و آقایان و هرکدام دو واحد ، جمعا حداقل 8 واحد)
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با توجه به نقشه هاي ارائه شده و در وضع موجود در طبقه همکف 3 سرویس بهداشتی ***
جهت خانم ها و 3 سرویس بهداشتی جهت آقایان در طبقه اول احداث گردیده و به صورت 
مجزي در طبقات جهت بانوان و آقایان احداث نگردیده و تعداد سرویس هاي بهداشتی نیز 

.مجموعا 6 واحد می باشند
با در نظرگرفتن 50% از فضاي ملک به عنوان محوطه باز و فضاي سبز مجموعه در راستاي -6

زیبا سازي پروژه مذکور
در وضع موجود تاکنون فضاي سبز ایجاد نگردیده است و رعایت حداقل 50% محوطه باز ***

و فضاي سبز نمی گردد.(به مساحت 64/47 مترمربع )
تعهدنامه محضري در خصوص رعایت عقب نشینی مضاعف و نیز اجراي زیرزمین صرفا  -7

.جهت تخصیص پارکینگ خودرو نیز در پرونده فنی رویت نگردید
درخصوص رعایت نورگیر زیرزمین نیز مشابه نقشه هاي زمان صدور پروانه به صورت  -8
فضاي مدور در تراز همکف ایجاد گردیده است که تاکنون مصالح شفاف مقاوم و غیرریزنده 

.در برابر ضربه و حرارت تاکنون اجرا نگردیده است
در زمان صدور پروانه فاقد آسانسور از همکف به زیرزمین بوده که در وضع موجود یک  -9

.دستگاه آسانسور در حد غربی احداث گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بنا در زیر شیروانی (بصورت طبقه مازاد) حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 361,670,400(سیصد و  شصت و  یک میلیون و  ششصد و  

هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.82  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/23 2/98/13274 بدوي -
ساغریسازا
ن-خمیران 
زاهدان 
کوچه جود
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 184 مورخه 1387/05/21 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 450.1 مترمربع و 

 .گواهی عدم خالف شماره 179409 مورخه 1396/12/03 صادر گردیده است
همچنین از بابت اضافه بنا در طبقات به مساحت کلی 147.83 مترمربع و تبدیل زیرشیروانی 
به یک طبقه مازاد به مساحت 111.9 مترمربع و بناي مجازي به مساحت 46.72 مترمربع (عدم 
رعایت عرض حیاط خلوت) داراي راي بدوي شماره 852 مورخه 1388/01/30، راي تجدید 
نظر شماره 3920 مورخه 1388/03/13، راي اصالحی بدوي و تجدید نظر شماره 6075 مورخه 
1388/04/16، راي شماره 14337 مورخه 1390/08.21، راي بدوي شماره 2/96/10745 
مورخه 1396/05/10 و راي تجدید نظر شماره 2/96/11166 مورخه 1396/08/16 کمیسیون 

.ماده صد می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله ي نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري وضع موجود توسط متقاضی، آراء فوق الذکر و گواهی عدم خالف صادره داراي مابه 

:الفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.59 مترمربع.(به نسبت راي سال 1388) -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.59 مترمربع.(به نسبت راي سال 1388) -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.59 مترمربع.(به نسبت راي سال 1388) -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.59 مترمربع.(به نسبت راي سال 1388) -4

اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت یک طبقه مازاد به مساحت 53.82 مترمربع.(سال وقوع  -5
تخلف 1397).(الزم به توضیح است مساحت 23.33 مترمربع از زیرشیروانی که سابقا 
بصورت انباري، راه پله و اتاقک آسانسور بوده و از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد 

.فوق الذکر می باشد، از مساحت تخلف این طبقه کسر گردیده است)
در زمان صدور پروانه آسانسور نداشته در صورتی که در وضع موجود آسانسور اجرا گردیده 

.است
.همچنین رعایت ارتفاع پیلوت، پارکینگ و عقب نشینی می گردد

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري و تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف 
.تراکم شهري رشت نمی گردد

**********
طی بازدید مجدد بعمل آمده فاصله مابین سقف کاذب و سقف اصلی در پیلوت پوشش داده 

.شد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

33.5  0
 

2100000  , 1397 1398/04/01 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13275 بدوي خیابان 
الکانی-انتها
ي کوچه 
مانی-بن 
بست سمت 
چپ

2-2-10020-280-1-0-0 105
7

توضیحات بازدید پیرو گزارش شماره 2/2/146 مورخه 97/10/13 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی بر 
روي پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري به صورت  ششدانگ یکبابخانه برابر سند 
مالکیت ، داراي یک باب اعیان بوده که از بابت آن داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق 

است
حالیه متقاضی داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره 319828 مورخه 1397/07/17 شامل: 
بازسازي نماي بیرونی  و کاشیکاري و سرامیک  سرویس و حمام  و تعویض تاسیسات برق و 

. آب  و کناف  است
حالیه متقاضی بر خالف مجوز صادره اقدام به تعمیرات کلی شامل تعویض سربندي نموده 

. است
به استناد خط پروژه شماره 498 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 33/5 مترمربع در 
تعریض کوچه ها  6 متري  است(از مساحت تقریبی 33/5 متر مربع   که در تعریض قرار 
داشته به مساحت  تقریبی 25/34 متر مربع از اعیان و به مساحت تقریبی 8/16 متر مربع از 

عرصه در تعریض کوچه هاي 6 متري قرار دارد)
سال وقوع تخلف 1397

از بابت تخلف فوق الذکر داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 2/98/13275 مورخ 
1398/04/01 مبنی بر رعایت تعریض لعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي 

 . پروژه الزامیست
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 118,204,800(یکصد و  هجده میلیون و  دویست و  چهار 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.36  0.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,245,686,400(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  
پنج میلیون و  ششصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 123.58  3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 125 مورخ 1396/07/27بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1024/41متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 118/33 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 14/52 متر مربع  بوده که از این مقدار به مساحت 2/09 -1

متر مربع بصورت احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 25/55 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 25/55 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 25/55 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 25/55 متر مربع-5
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 1/61 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت  احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 2/23 -7
 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري  در زیرشیروانی به مساحت 3/02 -8
 مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 47/63 متر مربع در همکف و به 
مساحت 22/73 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 70/36 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد. (در پروانه صادره پارکینگ 1 و 2  با تزاحم یکدیگر صادر  شده است)

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 

، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد

جریمه 2.74  3
 

520425  , 1386 تبدیل غیر مجاز 1398/06/02 2/98/13284 تجدید 
نظر

-
ضیابري-بش
-یري

2-2-10165-28-1-0-0 105
9

در خصوص اعتراض آقاي علی عمو زاده  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 
الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 

گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات بمساحت 45.47 مترمربع منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا 
ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد ضمنا در خصوص یکباب 

کسري پارکینگ که در راي بدوي مورد حکم جریمه بمبلغ 26.021.250 (بیست و شش 
میلیون و بیست و یک هزار و دویست و پنجاه ) ریال واقع گردیده با توجه به نامه 
شماره ش ر-71505 مورخ 1398.04.30 شهرداري منطقه موضوع منتفی است .

جریمه 45.47  2
 

520425  , 1386
 , 1387

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 138 مورخه 1383/03/25 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري و به مساحت کلی 494.05 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 242.78 

:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.47 مترمربع ( از این مقدار به مساحت 2.53  -1

مترمربع به صورت سرویس جداساز در محوطه است)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.93 مترمربع به صورت مسکونی و توسعه بنا در  -2
.    بالکن تجاري  به مساحت 19.42 مترمربع به صورت خارج از حد یک سوم

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.13 مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.59  -3
. مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري  حد شمال است

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.13 مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.59  -4
. مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري  حد شمال است

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 153.38 مترمربع که از این مقدار به  -5
. مساحت 10.59 مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 35 متري  حد شمال است

اضافه بنا از بابت احداث راه پله و آسانسور آخر به مساحت 16.32 مترمربع. سال وقوع  -6
1387

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.02 -7
.مترمربع

. ارتفاع پیلوت مسکونی رعایت نمیگردد که در زمان پایانکار الزامی است -8
داراي 1 واحد کسري پارکینگ است. که از بابت یک باب کسري داراي سوابق در فرم  -9
کنترل نقشه بوده که برابر گواهی واحد محترم درآمد پرداخت گردیده است لذا  کسري 

 . پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -10

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري نمی گردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 6.10 مترمربع در طبقه اول و در طبقات دوم و سوم به مساحت 2
 متر مربع و اضافه بنا به صورت کنسول به مساحت 31 متر مربع و یک طبقه مازاد به مساحت 
138.79 متر مربع و توسعه بناي تجاري بالکن به مساحت 16.70 متر مربع  داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 3022 مورخه 1386/03/03 و تجدیدنظر به شماره 5258 
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.مورخه 1386/04/11 است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 14.47 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی ( از این  -1
مقدار به مساحت 2.53 مترمربع به صورت سرویس جداساز در محوطه است) سال وقوع 

1386
اضافه بنا در طبقه اول مسکونی به مساحت 0.83 مترمربع  و به مساحت 2.72 متر مربع  -2

توسعه بنا در بالکن تجاري نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.80 متر مربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت  -3

یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.80 متر مربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت  -4

یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 4.25 متر مربع نسبت به راي به دلیل خطا در  -5

مساحت یابی .سال وقوع 1386
اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 16.32 مترمربع  سال وقوع 1387 -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 0.02  -7
مترمربع سال وقوع 1386

. کسري پارکینگ ندارد 

. داراي گواهی عدم خالف به شماره 7679 مورخه 1386/06/22 است
داراي بند 40 صورت جلسه  کمیسیون ماده 5  مورخه 1382/12/13 مبنی بر ( نامه شماره 
ب/33/12834 مورخ 1382/09/08 شهرداري رشت موضوع تقاضاي آقاي علی عموزاده 
مالک پلک ثبتی شماره 1546/140 واقع در خیابان سردار جنگل نقره دشت گذر 35 متري 
آتی االحداث به مساحت عرصه 184.14 متر مربع برابر طرح تفصیلی کاربري ملک مسکونی 
- تجاري است در زمینه احداث بنا بصورت سه طبقه بر روي دو باب مغازه به مساحت 45.5 
متر مربع و افزایش تراکم 182.3 متر مربع مطرح با توجه به همجواري خیابان 35 متري و 
تجاري بودن ملک در صورت رعایت سطح اشغال 50 درصد و با تراکم درخواستی در حد 
چهار طبقه بر روي پیلوت و سه طبقه بر روي مغازه با حذف کنسول به سمت خیابان موافقت 

. گردید
. توضیح : راي مذکور در صدور پروانه لحاظ نگردیده است

از بابت شکواییه همسایه مبنی بر نماسازي حد غرب به عرض 0.05 و به طول 15.5 متر در 
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طبقات به صورت نماکاري با چوب و حلب به ملک همسایه تجاوز گردیده که از بابت آن 
داراي راي بدوي شماره 2071 مورخه 87/02/12و تجدید نظر به شماره 16129 مورخ 
88/08/17 مبنی بر تخریب است که شاکی درخواست اجراي راي نموده ، درحالیکه که 
شاکی با نصب داربست در حیاط خود جهت پرچیدن حلب و اقدام مجدد به نماسازي امتناع 

. می نماید
مغازه شماره 1 به صورت بیمه آسیا با تابلو به ارتفاع 1.5 متر و عرض 3.40 متر است و مغازه 
. شماره 2 به صورت آشپزخانه با تابلو به ارتفاع 1.70 متر و عرض 3.63 متر است

. به استناد پروانه صادره عقب نشینی ندارد
. درخواست انتقال اجرایی از دفترخانه را دارند

----------------------
از بابت یک باب کسري پارکینگ و 45.47 متر مربع بناي مازاد بر تراکم و 2.72 متر مربع 
تبدیل غیر مجاز داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12879 مورخه 

. 1397/12/25 است
حالیه با توجه به مراجعه مالک و ارائه نقشه برداري وضع موجود جدید و جانمایی پارکینگ 

. متزاحم شماره هاي 1 و 2 ، گزارش ارسالی به کمیسیون اصالح گردید

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (توسعه تجاري)اضافه بناي تجاري حکم  

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  14,582,560
(چهارده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  پانصد و  شصت) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 8.54  4
 

100000  , 1371
 , 1385

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/13293 بدوي بازار-جنب 
مسجد 
کاسه 
فروشان-پا
ساژ ندا 
 دهنده

2-1-10167-28-9-10-0 106
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب مغازه ششدانگ یک باب دکان از پالك 
1729/1 برابر بنجاق شماره 105038 مورخ 1380/08/26 دفترخانه شماره 5 رشت و داراي 

.فعالیت شغلی فروش لوازم خانگی می باشد
از بابت مغازه به مساحت 15 مترمربع داراي بالمانع شماره 3/33/17001 مورخ 1380/08/21 

.می باشد
برابر بازدید صورت گرفته و نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی، در وضع موجود مساحت 

.مغازه 15/46مترمربع داراي بالکن به مساحت 8/08 مترمربع می باشد
لذا داراي مابه التفاوت به صورت همزمانساز به مساحت 0/46 مترمربع در مغازه همکف می 
.باشد. لیکن از بابت بالکن مزبور با قدمت تقریبی  سال 1385مستنداتی رویت نگردید
ملک فوق در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.الزم به توضیح است مغازه مزبور در حد غربی فاقد دیواربا مغازه مجاور می باشد

همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی شامل کاشیکاري و ... می 
.باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

106
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/15 2/98/13294 بدوي سردار 
جنگل - 
خیابان 
شهید 
شعاعی 
کوچه 
کمایی - بن 
بست دوم

2-2-10208-101-1-0-0 106
1
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 187 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 1019/01 مترمربع صادر گردیده است. 
همچنین داراي تمدید پروانه به شماره ارجاع 285006 سال 1395 و همچنین موافقت با 
تغییر جانمایی به شماره ارجاع 299814 سال 1396 می باشد. حالیه ساختمان در مرحله 

.نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 176/28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 21/92 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36/20 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36/20 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36/20 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/76 مترمربع (از مساحت مذکور به میزان 9/56  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 0/32 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی به انباري  -7

زیرشیروانی به مساحت 0/5 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می  -8

.باشد
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 132/52 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز  -10

داشته که یک باب تامین گردیده است)
بابت اضافه بنا به مساحت 176/78 مترمربع و تخطی از تبصره 7 داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/97/11690 مورخ 1397/03/08 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/97/11897 مورخ 1397/04/12 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت یک باب کسري پارکینگ با سال وقوع 1396 می 
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باشد.(جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز داشته که یک باب تامین گردیده 
است)

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با 2.25برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 706,028,400(هفتصد و  شش میلیون و  بیست و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 93.39  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/14 2/98/13297 بدوي حافظ-چله 
خانه-باقر 
نانوا

2-2-20112-61-1-0-0 106
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/87 مورخ 1397/10/02 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 196/54 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 85/82 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 22/35 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 30/35 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 30/35 متر مربع-3
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 2/77 متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی  بیش از 5 متر مربع به مساحت -5
7/57 متر مریع

با توجه به اینکه ساختمان بصورت دوبلکس (1 واحد مسکونی اجرا شده است کسري 
پارکینگ ندارد ولی با توجه به نحوه قرار گیري پارکینگها  پارکینگ شماره 2 مورد تایید 

نمیباشد)
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

سال وقوع 1398
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
 .غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی در زمان پایانکار الزامیست

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 75,667,200(هفتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  شصت و  هفت هزار و 
 دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.26  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13303 بدوي -
مطهري-گذ
ر فرخ-بن 
بست 
سیانتی

2-3-10251-55-1-0-0 106
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/209 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 1241.68 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی نقشه برداري 
ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7.78 مترمربع برخالف مدلول 

:پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.24 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.24 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.24 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.24 مترمربع -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 2.82 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6

طبقات به مساحت مجموعاً 3.48 مترمربع
کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ شماره (3) مورد تایید نمی باشد.) -7

.فضاي باز رعایت گردیده ولی فضاي سبز به مساحت 12.47 مترمربع رعایت نمی گردد -8
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.25 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 64.51 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1397

//.درخواست عدم خالف دارد
********************************************

توضیحا ورودي پارکینگ شماره 3 در نقشه هاي معماري (پارکینگ شماره 9 در کروکی نقشه 
//.برداري) از درب 3.69 متري حد جنوب شرقی مورد گواهی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي میرفتح اله عظیمی  مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 9.40 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 16,750,800(شانزده میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار و  هشتصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 9.4  4
 

445500  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/04/01 2/98/13306 بدوي فلکه الکانی 
-نبش 
کوچه 
 عظیمی

2-2-10075-1-1-8-0 106
4

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2  0
 

445500  , 1385  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب مغازه به شماره 538/72 به 
.مساحت 13/24مترمربع قطعه هشت تفکیکی برابر سند مالکیت می باشد

در وضع موجود مغازه مزبور به انضمام مغازه هاي حد شمالی (قطعات 6 و 7) به صورت یکجا 
مورد استفاده قرار می گیرد. الزم به توضیح است مساحت مغازه قطعه 6 برابر 15/04 مترمربع 
و مغازه قطعه 7 برابر 15/40 مترمربع می باشد. همچنین راه دسترسی به بالکن تمام مغازه ها 

.از طریق راه پله موجود در قطعه 8 است
.از بابت مغازه هاي قطعات 6، 7 و 8 داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق می باشد
در خصوص بالکن با توجه به گزارش کارشناسی به شماره 18758 مورخ 1381/06/05 و 
گواهی واحد تخلفات ساختمانی، مغازه مزبور همراه قطعات 6 و 7 به صورت یک باب مغازه به 
مساحت 43/68 متر مربع مورد استفاده قرار می گرفته که داراي 30/44 مترمربع بالکن بوده 
که برابر گواهی واحد تخلفات درخصوص بالکن مزبور از بابت 15/94 متر مربع مازاد بر حد 
1/3 طبق صورتجلسه مورخه 1377/11/27 کمیسیون تجدید نظر ماده صد داراي جریمه بوده 

.که نقدا پرداخت نموده است
در وضع موجود بالکن سه باب مغازه برابر 39/84 مترمربع (به کسر حفره راه پله) بوده لذا 
داراي مابه التفاوت به مساحت 9/40 مترمربع می باشد که برابر بررسی به عمل آمده اضافه 

بنا در بالکن مربوط به مغازه قطعه هشتم تفکیکی می باشد (سال وقوع 1385)
به استناد خط پروژه شماره 2167 مغازه مزبور داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2/00 

.مترمربع از اعیان مغازه می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

***********************
.گزارش مزبور مورخ 1398/06/14 بروزرسانی گردیده است

***********************
ازبابت عقب نشینی تعهدنامه شماره 18502 مورخ 1398/06/16 دفترخانه شماره 224 رشت، 
مبنی بر این که متقاضی متعهد می گردد که در زمان اجراي طرح رعایت کاربري را نموده و 
مشارالیه حق هرگونه اعتراض را قبل از خود یا قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط نموده 

.است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ481,017,600(چهارصد و  هشتاد و  یک 

میلیون و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 71.58  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/17 2/98/13308 بدوي رشت 
-خیابان 
شریعتی 
 -زیرکوچه

2-1-10008-50-1-0-0 106
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درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد ناشی از تبدیل زیر 
شیروانی به یک طبقه بوده است،و طبقه مازاد راي به جریمه گردیده لذا موضوع به رد 

آن اظهار نظر می گردد

سایر 1 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ596,534,400(پانصد و  نود و  

شش میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 88.77  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/230 مورخه 1396/12/28بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.352.99 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 160.35 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

یک طبقه مازاد بصورت تبدیل زیرشیروانی به واحد مسکونی به مساحت 71.58  -4
مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 2.02 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور است).(ضمنا 
در محاسبه اضافه بنا این طبقه، صرفا راه پله آخر این طبقه در پروانه به عنوان مجاز لحاظ 

.گردیده است).(سال وقوع تخلف 1397)
.عدم اجراي انباري و راهرو در زیرشیروانی به مساحت 14.1 مترمربع -5

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد -6
.داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می باشد -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود 76.14 درصد می باشد
الزم به اشاره است در نقشه هاي زمان صدور پروانه آسانسور موجود نبوده در صورتی که 

.حالیه در وضع موجود آسانسور تعبیه گردیده است
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 982/131/269 مورخه 1398/01/17 اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري استان گیالن مبنی بر رعایت ارتفاع و بالمانع بودن ارائه نموده 

.است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک و با عنایت 
به میزان تخلف ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها در خصوص اضافه بناي اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 45,964,800(چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار 
هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 13.68  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/09 2/98/13310 بدوي پل عراق- -
آزادگان--ك
وزه گران- 
بن فرخی

2-3-10185-12-1-0-0 106
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/180 مورخه  1396/12/23 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 479.34 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 52.41 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.11 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.10 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.10 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.10 مترمربع -4

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 9.14 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6

.در طبقات مجموعاً به مساحت  1.86 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.18 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7

.انباري (5 مترمربع)
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -8

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
 در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -10

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -11
 . با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  38.60 متر مربع کسري فضاي سبز ندارد -12

 . به مساحت 0.93 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -13
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

. اشغال وضع موجود 67 درصد است
سال وقوع 1397

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 38.91 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 5.38 
متر مربع  داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/13091 مورخ 1397/12/07  

.است
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا  در همکف به مساحت 0.14 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت یابی -1
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اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.13 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت  -2
یابی

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.13 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در مساحت  -3
یابی

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.10 مترمربع  سال وقوع 1397 -4
داراي کاهش در بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي  -5
مسکونی در طبقات مجموعاً به مساحت  3.52 مترمربع نسبت به راي به دلیل خطا در 

مساحت یابی
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.18 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -6

انباري (5 مترمربع) سال وقوع  1397

. درخواست عدم خالف دارند

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 6متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6 1000000  , 1387 1398/05/28 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13311 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
بزرگ راه 
مدرس-ك 
هجرتی

2-3-10105-4-1-0-0 106
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

3,500,000(سه میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7  0.5
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك  موجود 
داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 2838/61 بصورت ششدانگ یکباب خانه 
بسطح 180 متر مربع قطعه 4 تفکیکی  برابر سوابق در پرونده درآمدي شهرداري  از بابت  
عرصه بسطح 180 متر مربع و اعیان بسطح 112 متر مربع داراي بالمانع بشماره 

 3/33/1217-86/7/12 میباشد

وضعیت موجود بر روي پالك فوق باراندازي با سازه فلزي بسطح تقریبی 7 متر مربع موجود 
بوده که از بابت آن سوابقی رویت نشده است سال محاسبه تخلف تقریبی 1387و همچنین 
تعمیرات جزئی شامل تعویض درب نفررو نصب درب کنترلی پارکینگی  و اجراي نما و تعویض 

  .لمبه زیر شیروانی اقدام شده است

  با توجه به خط پروژه بسطح تقریبی 6 مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد
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در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/08/11 2/98/13314 بدوي بلوار 
آزادي-کوچ
ه شادبین- 
بن بست 
گیل

2-3-10037-44-1-0-0 106
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,191,459,200(دو میلیارد و  یکصد و  نود و  یک میلیون و  چهارصد 
و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 326.11  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي اصالح پروانه ساختمانی به شماره 65 مورخه 1394/08/07 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 1060/95 مترمربع صادر 

 .گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 315/85 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1397)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 58/37 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 64/37 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 64/37 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 64/37 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 64/37 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/71 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
.مساحت 4/52 مترمربع. الزم به توضیح است عرض پاگرد راه پله برابر 2/80 متر می باشد

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد مسکونی  -8
به مساحت 40/46 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر  مساحت انباري زیرشیروانی( 5  -10
مترمربع)  به مساحت 5/74 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا است -8
.به مساحت 62/19 مترمربع کسري فضاي باز دارد -11
.به مساحت 160 مترمربع کسري فضاي سبز دارد -12
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دو درب پارکینگی (تبدیل 3 متري به 
4 متري و 3 متري به 3/43 متري)، پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده که این تغییرات در 
تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده 

است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56/40 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود72/70 درصد می باشد.(به میزان 16/30 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
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.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 407,786,400(چهارصد و  هفت میلیون و  

هفتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.91  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/13318 بدوي سید 
ابوالقاسم-نب
ش کوچه 
ضیاء 
خصوصی

2-2-20101-76-1-0-0 106
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/229 مورخ 1396/12/28 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 579/8 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري  (اجرچینی و سربندي)بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:76/75 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 15/35متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 15/35متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 15/35متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 15/35متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 15/35متر مربع-5
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 6/42 مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 4/16 متر مربع

 .به مساحت 14/45 کسري فضاي سبز وبه مساحت 5/59 متر مربع کسري فضاي باز دارد -8

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

 .کسري پارکینگ ندارد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنابصورت سرویس بهداشتی و بارانداز در  همکف  با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 8,325,000(هشت میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6  1.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/25 2/98/13322 تجدید 
نظر

مطهري-ك 
استقامت

2-1-10092-9-1-0-0 107
0

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت مشاع مشترك ششدانگ یک واحد 
آپارتمان واقع در طبقه اول شمالی به انضمام انباري و پارکینگ، که داراي پروانه و پایانکار 
مندرج در سیستم بوده و رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق 

.ضوابط طرح تفضیلی الزامیست
:طی بازدید بعمل آمده داراي خالف در حیاط مشاعی به شرح زیر می باشد

احداث بارانداز فلزي با سقف ایرانت در منتهی الیه حد شمال شرقی حیاط مشاعی حد  -1
.شمالی به مساحت تقریبی 6 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1390)

احداث سرویس بهداشتی با مصالح آجري در زیر بارانداز فوق الذکر (آیتم شماره 1) به  -2
.مساحت تقریبی 3 مترمربع. (سال وقوع تخلف 1390)

ضمنا داخل سایر واحدها رویت نگردیده لذا در خصوص تخلفات احتمالی آنها نمی توان 
.اظهار نظر نمود
**********

حالیه در خصوص نامه شماره ش ر - 234980 - 1397 مورخه 1397/12/04 دبیر محترم 
کمیسیون ماده صد و تصمیم شماره 2/97/13032 مورخه 1397/11/30 اعضاي محترم 

:کمیسیون ماده صد گزارش به شرح زیر اصالح می گردد
احداث بارانداز فلزي با سقف ایرانت در منتهی الیه حد شمال شرقی حیاط مشاعی حد  -1

.شمالی به مساحت تقریبی 3 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1390)
احداث سرویس بهداشتی با مصالح آجري به مساحت تقریبی 3 مترمربع. (سال وقوع  -2

.تخلف 1390)
.الزم به توضیح است دو آیتم فوق الذکر در مجاورت یکدیگر و پیوسته می باشند

ضمنا الزم به توضیح است در خصوص گزارش اولیه داراي راي بدوي شماره 2/97/12474 
 .مورخه 1397/08/05 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر اعاده به وضع سابق می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید .  ردتخلف 3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1398/03/25 2/98/13323 بدوي خمیران 
زاهدان 
-کوچه 
 مزروعی

2-3-10191-22-1-1-0 107
1

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4. 3100000  , 1397 تجاوز به معابر عمومی

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  و نامه شماره 
27862 مورخ 98.2.25 شهرداري منطقه و دادنامه شماره 9809971312200019مورخ 
98.1.21 شعبه 108 دادگاه کیفري مبنی بر رد اعتراض شاکی لذا مشارالیه را با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 11,160,000(یازده میلیون و  یکصد و  

شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.8  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی مالک طبقه دوم  طی  شکوائیه بشماره 97/8/26-321176  
علیه همسایه ( مالک طبقه اول ) در خصوص تعمیرات بدون مجوز طی بازدید بعمل آمده از 
مکان فوق که بصورت ساختمان  دو طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی میباشد گزارش 

: به شرح زیر است
: طبقه دوم مربوط به شاکی

برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت بصورت دفترچه اي بشماره ثبتی 3948باقیمانده 
و3948/3/2 بصورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان  واقع در طبقه دوم  بمساحت 81/50 متر 
مربع قطعه 5 تفکیکی  به انضمام ششدانگ  یکباب انباري بمساحت 10/80 متر مربع قطعه 
دوم تفکیکی و همچنین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب پارکینگ بمساحت 52/08 متر 
مربع قطعه سوم تفکیکی به استناد برگ معامالت تک برگی  داراي بالمانع بشماره 

3/33/22437-84/7/20 از شهرداري بوده که بشماره 40601-84/8/18 در دفترخانه شماره 
25 رشت ثبت گردیده است  با توجه به بالمانع صادره تخلف زیربنایی مشاهده نگردیده 

. است
: طبقه اول مربوط به متشاکی

برابر مدارك و سوابق موجود در شهرداري  داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 1 
الی 3948/3 بصورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان  واقع در طبقه اول  بمساحت 81/5 متر 
مربع قطعه 4 تفکیکی به انضمام ششدانگ یکباب انباري بسطح 10/64 متر مربع قطعه اول 
تفکیکی  و 3 دانگ مشاع از ششدانگ پارکینگ مشاعی  بمساحت 52/08 متر مربع  قطعه 
سوم تفکیکی به استناد صورتمجلس تفکیکی داراي بالمانع بشماره 10405-71/8/10 از 
شهرداري میباشد. و همچنین  بر روي پالك فوق  تعمیرات جزئی شامل : نقاشی و کفسازي و 
تعویض لوله هاي آب و گاز و تاسیسات برقی مجوز تعمیرات بشماره 298337-96/5/25  و 
مجددا  تعمیرات جزیی شامل : تعویض پنجره ،  تعویض تاسیسات  گاز و برق و رنگ آمیزي 
داخلی . ضمنا از بابت تعویض درب ماشین رو به صورت اتوماتیک و تعویض درب جدید آهنی 
و نصب سردري داراي مجوز تعمیرات  بشماره 2/33/302659-97/5/15 میباشد . الزم بذکر 
است : در طبقه همکف در زیر راهپله سرویس بهداشتی بسطح تقریبی 2متر مربع  مربوط به 

.قبل از بالمانع بوده تخلف محسوب  نمیگردد
......................................

در بازدید بعمل آمده  بهمراه شاکی از کل ساختمان که بصورت دو طبقه روي پیلوت در  
واحد مسکونی  طبقه اول به مالکیت متشاکی و طبقه دوم به مالکیت شاکی مغایرت  بر خالف 

 : مجوز  تعمیرات به شرح زیر است
در قسمت حیاط خلوت مبادرت به احداث باربی کیو با مصالح سنگ مرمر و آجر  اقدام  -1
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شده ( فضاي اشغال شده بطول 3 متر بعرض 0/60 سانتی متر)
در قسمت موتور خانه  حد غرب ملک پنجره اي به ابعاد ( ارتفاع0/80 سانتیمتر در طول  -2
0/80 سانتیمتر ) در سند و صورتمجلس تفکیکی به کوچه منتهی میگردد بدون مجوز در 

حال نصب میباشد
اجراي نماي بیرونی با مصالح سنگ مرمربعمق 0/40 سانتی متر   تجاوز به شارع عام  دارد -3

 
در حد جنوب ملک  قسمت درب ورودي حیاط مشاعی حفاري  بعمق 2 متر بطول یک  -4

متر انجام شده  دلیل حفاري مشخص نیست!!!!( حفاري داخل ملک میباشد )
نصب تاج با سازه فلزي و سیمانی بر روي دیوار حیاط مشاعی حد غرب بطول 2متر-5

متشاکی قسمتی از سطح پارکینگ مشاعی را تقریبی بسطح 25 متر مربع به ارتفاع  -6
.تقریبی 0/10 سانتی متر مربع کاهش داده است

تعمیرات بدون مجوز بصورت سنگ کاري در قسمتی از راهپله مشاعی تا طبقه اول    -7
 اقدام شده است

.عرض حیاط خلوت از 2متر به 1/40 متر کاهش یافته است -8

   الزم بذکر است تمامی تعمیرات صورت گرفته متشاکی مالک طبقه اول صورت گرفته است
حالیه شاکی مالک طبقه دوم  از بابت تعمیرات بدون مجوز و عدم رضایت از وي شاکی 

. میباشد
--------------

با توجه به دستور معاونت در قسمت متشاکی  در قسمت حیاط خلوت مبادرت به احداث 
باربري کیو با مصالح سنگ مرمر و آجر  اقدام شده ( فضاي اشغال شده بطول 3 متر بعرض 
0/60 سانتی متر) عرض حیاط خلوت از 2 متر به 1/40 سانتیمتر کاهش یافته وهمچنین  در 
حد جنوب ملک  قسمت درب ورودي حیاط مشاعی حفاري  بعمق 2 متر بطول یک متر انجام 
شده  دلیل حفاري مشخص نیست!!!!  براي جلو گیري از خطرات جانی  به جهت همکاري نیاز 
.به اخطاریه فنی شهرداري  به متشاکی جهت همکاري  و توضیح در مورد حفاري است
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با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا در خصوص احداث 
بالکن تجاري و باالبر به استناد تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداري ها راي به اخذ 
جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید

جریمه 12.5  4
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13329 بدوي چهارراه 
حشمت-جن
ب قصابی 
حشمت

2-3-10085-3-1-0-0 107
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ  یک 
باب مغازه  به مساحت 21/25متر مربع  (قطعه 3 تفکیکی ) (طبق سند سرقفلی و حق کسب 

.و پیشه و تجارت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد
.از بابت مغازه داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق میباشد

حالیه  طی بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک بدون دریافت مجوز از شهرداري اقدام 
:به تعمیرات کلی به شرح زیر نموده است

احداث بالکن تجاري به مساحت 11/54 متر مربع  (مساحت بالکن بدون باالبر  میباشد) -1
 احداث باالبر به مساحت 0/96 متر مربع -2

 سرامیک  کف و دیوار مغازه -3
 ایجاد کتیبه به جهت نصب تابلو -4

 برق کاري -5
سال وقوع تخلف 1398

به استناد گواهی واحد محترم خط پروژه  که در سیستم  در پرونده به شماره 323700 
 .موجود بوده موجود بوده مغازه فاقد عقب نشینی میباشد

*********************************************************
*******************************************

 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که پیوست بوده متقاضی تقاضاي استعالم موقعیت 

مکانی را دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث اسانسور با در نظر گرفتن رضایت نامه محضري ساکنین مشاع و 
استحکام بنا ارائه شده و نامه شهرداري منطقه به شماره 28765 مورخ 98.2.28  

ضمن نقض راي بدوي  با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 95,788,800
(نود و  پنج میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.04  2
 

3360000  , 1391
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/25 2/98/13330 تجدید 
نظر

-
تختی--باز
دیدي

2-1-10050-11-1-0-0 107
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قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید .  ردتخلف 3360000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/300449-97/5/11شهرداري منطقه و عطف بنامه شماره  
ش ر-184045-97/9/24 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك 
ارائه شده مکان فوق داراي پروانه ساختمانی بشماره 192-89/10/21 بصورت 2/5 طبقه  در 2
 واحد مسکونی بسطح کلی  488/95 متر مربع بوده و برابر سوابق  از بابت تبدیل زیر 
شیروانی به یکطبقه مازادبسطح 94/52 متر مربع و کاهش بنا در همکف بسطح 4/75 متر 
مربع و کاهش بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 9/50 متر مربع داراي آراي بدوي بشماره 
5400-90/4/11 و تجدیدنظر بشماره 71360-90/5/10 مبنی بر جریمه میباشد و همچنین 
داراي  پایانکار بشماره 70072-91/9/28  بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی 
بمساحت کلی 541/60 متر مربع میباشد  حالیه مالکین بر روي  پالك فوق  در قسمت حیاط 
خلوت مبادرت به احداث آسانسور در همکف و طبقات اول الی سوم اقدام نموده اند برابر 
نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس وحید پیک دوست داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی وضع موجود مساحت 
طبقه همکف بسطح 139/66 متر مربع و مساحت طبقات اول الی سوم هر طبقه  بسطح 
139/66 متر مربع مجموع  همکف و طبقات اول الی سوم کال بسطح  558/64 متر مربع 
ترسیم و اعالم گردیده است با توجه به مطابقت به پایانکار صادره داراي اضافه بنا بسطح کلی 
17/04 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 11/84 متر مربع از بابت احداث آسانسور در همکف 

: و طبقات) میباشد مغایرت به شرح زیر است
اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت کلی بسطح 5/20 متر مربع بدلیل خطاء در  -1

مساحت یابی  مربوط به  قبل از پایانکار ( سال محاسبه تخلف 1391)
اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت کلی 11/84 متر مربع بدلیل احداث آسانسور در  -2

همکف و طبقات اول الی سوم در قسمت حیاط خلوت ( سال محاسبه 1396)
با توجه به احداث آسانسور در قسمت حیاط خلوت  رعایت عرص 2 متر حیاط خلوت در این 
 قسمت نمیگردد و همچنین از لحاظ نور گیري هیچونه اشرافیت به ملک همسایه ندارد

-----------------------------
با توجه به نامه شماره ش ر -236877-97/12/6 کمیسیون محترم در خصوص رضایت نامه 
ثبتی از مالکین کل ساختمان بصورت 3 طبقه رو پیلوت در 3 واحد مسکونی  داراي پالکهاي 
ثبتی بشماره هاي 443/372و 443/373و 443/74 کل 3 واحد به مالکیت دونفر بوده که از 
این بابت داراي  رضایت نامه ثبتی بوده که بشماره 25741-97/12/26 در دفترخانه شماره 

 163 رشت ثبت گردیده است .سوابق پیوست میباشد
همچنین از بابت استحکام بنا در خصوص  احداث آسانسور  داراي تعهد نامه ثبتی توسط 
مهندس ناظر آقاي مهندس بهرنگ خوشنود هاشمی  داراي پروانه اشتغال بشماره 
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00251-310-11 بشماره عضویت 15825 سازمان نظام مهندسی که بشماره 98/1/21-26428
  در دفترخانه شماره 195 رشت ثبت گردیده است .سوابق پیوست میباشد

با عنایت به نامه شهرداري منطقه دو به شماره ش ر-28800-98.02.28  مبنی بر 
اینکه به دلیل  ابقاء سایه بان،موضوع کسري پارکینگ منتفی گردید، راي بدوي نقض 

و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 25  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/03/18 2/98/13332 تجدید 
نظر

مطهري -
خمیران 
زاهدان -آل 
بویه- کوچه 
نوشاد دل

2-3-10193-179-1-0-0 107
4

در خصوص اعتراض آقاي عسکر ساالرپور دورودخانی نسبت به راي بدوي به شماره 
صدرالذکر با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً 
به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 

قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار می گردد.

جریمه 2.15  2
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 30 مورخه 1396/02/20 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 337.6 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.61 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.69 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 2.15  -1

.مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.64 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.64 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.64 مترمربع -4
.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.92 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
..در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

ضمنا با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت  -10
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطاء شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
دریافتی هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 45.95 مترمربع، به عنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 69.46 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله 
و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.19 مترمربع و 
بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 45.95 مترمربع داراي آراي بدوي شماره 2/96/11175 
مورخه 1396/09/05 و شماره 2/97/11986 مورخه 1397/04/30 کمیسیون محترم ماده صد 

:بوده و لذا داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.15 مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز  -1

.فلزي.(سال وقوع تخلف 1397)
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.کاهش بنا در راه پله آخر به مساحت 5.49 مترمربع -2
کاهش بنا مازاد بر تراکم بصورت تبدیل فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي  -3

.مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.27 مترمربع.(به نسبت راي سال 97)
.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
*********

در خصوص نامه شماره ش ر -244309 -1397 مورخه 1397/12/14 دبیر محترم کمیسیون 
محترم ماده صد و همچنین تصمیم شماره 2/97/13095 مورخه 1397/12/11 کمیسیون 
محترم ماده صد اعالم می گردد در صورتی که در خصوص سایبان خالف ساز موجود در 

.همکف راي به جریمه صادر شود دیگر مشمول کسري پارکینگ نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درخصوص تبدیل راه پله به مسکونی  با ضریب 1.50 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 24,645,000(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و 
 چهل و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.3  1.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/07/08 2/98/13334 بدوي ساغریسازا
ن-صومعه 
بیجار-کوچ
ه تیر-بن 
بست نشاط
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 9 مورخه 1397/04/19 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 313/82 مترمربع صادر گردیده است. 
حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي کاهش بنا به مساحت کلی 30/01 مترمربع به شرح زیر می باشد: (سال وقوع تخلف 

(1397
کاهش بنا در همکف به مساحت 1/42 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1/42 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1/42 مترمربع -3

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 25/75 مترمربع با توجه به عدم اجراي انباري  -4
زیرشیروانی و راهرو

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5
مساحت 5/30 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت فضاي سبز  می گردد -7
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت پارکینگ می گردد -8

عدم رعایت فضاي باز باستناد نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه 1395/03/25  -9
مبنی بر اینکه چنانچه تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با مساحت زیر 150 
.مترمربع رعایت گردد افزایش تعداد واحد هاي مسکونی با تامین پارکینگ بالمانع است

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی تا زمان پایانکار الزامی است -10
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه داراي آسانسور بوده لیکن حالیه فاقد  -11

.آسانسور می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/90 درصد می باشد.(به میزان 1/10 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
(احداث بالکن تجاري) محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام 
و ایستایی ساختمان به موجب نظریه شماره 6145 مورخ 98/1/21 کارشناس رسمی ، 
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداریها  ، حکم 

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 
103,275,600(یکصد و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد .

جریمه 9.67  3
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/03/11 2/98/13338 بدوي سرخبنده -
جنب 
مسجد 
سرخبنده

--
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت حق پیشه و کسب و سرقفلی ششدانگ یک 
.باب دکان (مطابق سند مصالحه سرقفلی شماره 167308 مورخه 1390/09/29) می باشد
مغازه فوق الذکر داراي بالمانع و پروانه تعمیرات با شماره هاي مندرج در سیستم بوده که 

:متن پروانه تعمیرات مذکور به شرح زیر می باشد
 افزایش ارتفاع، تعویض سربندي، کاشی کاري کف، تعویض کرکره برقی و کاشی کاري دیوار
حالیه طی بازدید بعمل آمده متقاضی بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر اقدام به احداث یک 
طبقه به مساحت 9.67 مترمربع (مطابق کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) در 
.همان ارتفاع دریافتی طی مجوز تعمیرات صادره نموده است.(سال وقوع تخلف 1396)
همچنین بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر متقاضی اقدام به نصب باالبر نیز نموده که تنها 

.راه دسترسی به طبقه اول باالبر مذکور می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
.به استناد خط پروژه شماره 1657 فاقد عقب نشینی می باشد

حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري جهت انشعاب گاز بطول 2 متر آسفالت به 
.عرض 0.45 متر دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي مازاد بر 

مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی 
طبقه مازاد  ساختمان به موجب نظریه شماره 3859  مورخ 18/1/98کارشناس رسمی، 
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد   ، به 
مبلغ  17,222,625(هفده میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار و  ششصد و  بیست 

و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 37.8  1
 

455625  , 1386 طبقه مازاد بر تراکم 1398/03/22 2/98/13341 بدوي مطهري - 
کوچه محمد 
نژاد - بن 
چهاردهی
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7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 178 مورخ 1383/06/26 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 236.31 مترمربع و پایانکار به شماره 9646 

.مورخه 1385/04/03 به مساحت 302.05 متر مربع صادر گردیده است
از بابت 53.04 متر مربع اضافه بنا در همکف و طبقات داراي راي بدوي به شماره 16848 
مورخه 1383/12/15 و تجدید نظر به شماره 17483 مورخه 1383/12/24 مبنی بر اخذ 

 . جریمه است
همچنین از بابت اضافه بنا به صورت راه پله به بام به مساحت 12.7 متر مربع داراي راي بدوي 
به شماره 20577 مورخه 1384/12/11 و تجدید نظر به شماره 1153 مورخه 1385/02/07 

. مبنی بر اخذ جریمه است
حالیه با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:37.80 مترمربع به صورت خالف ساز و به شرح زیر است
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.11 مترمربع.(نسبت به راي صادره ) -1
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.11 مترمربع  .(نسبت به راي صادره ) -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.11 مترمربع  .(نسبت به راي صادره ) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 37.80 مترمربع ( داراي کاهش بنا نسبت  -4
به راي به صورت راه پله به بام به مساحت 2.53 متر مربع است )

سال وقوع تخلف 1386 بوده و با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ  
.نمیگردد

از بابت 37/8 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13341 مورخ 
1398/03/22 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

107
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، و با توجه به تائید 
استحکام طبقه مازاد بموجب نظریه شماره 20177 مورخ15/2/98 ، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 106,080,000(یکصد و  شش میلیون و  هشتاد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.2  2
 

1200000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم 1398/03/22 2/98/13342 تجدید 
نظر

پارك -
شهر-سید 
ابوالقاسم-ب
هاري

2-2-20101-116-1-0-0 107
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 245,280,000(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 102.2  2
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/22 2/98/13342 تجدید 
نظر

پارك -
شهر-سید 
ابوالقاسم-ب
هاري

2-2-20101-116-1-0-0 107
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درخصوص (عدم رعایت عرض حیاط خلوت)مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر 1200000  , 1387 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 332 مورخه 1386/08/03 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 152/13 مترمربع صادر گردیده است. 
.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري)می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 146/40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1387 )
 اضافه بنا در همکف به مساحت 33/42 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33/42 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35/36  مترمربع (از این مقدار به مساحت 1/95  -3

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع در ارتفاع 5/46 متر می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 44/20 مترمربع -4

عدم رعایت حداقل عرض 2 متر عرض حیاط خلوت در حد شمالی -5
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد. کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.مشمول نما و منظر شهري نمی گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56/96 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 94/56 درصد می باشد.(به میزان 37/6 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري  حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی به مبلغ  39,031,200(سی و  نه میلیون و  سی و  

یک هزار و  دویست)ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 8.34  3
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1398/03/22 2/98/13343 بدوي الکانی-صن
دوق 

عدالت-کوچ
ه امین
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث طبقه مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه مازاد  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,131,936,000(یک میلیارد و  یکصد و  سی و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  شش 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 181.4  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ840,964,800(هشتصد و  چهل میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار و  

هشتصد)ریال  صادر و اعالم می دارد.

جریمه 269.54  2
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 8,322,600(هشت میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.67  0.5
 

1560000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با احراز تخلف نامبرده به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

318,427,200(سیصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 68.04  2
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 156,000,000(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

1560000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1398/03/22 2/98/13343 بدوي الکانی-صن
دوق 

عدالت-کوچ
ه امین

2-2-20099-31-1-0-0 107
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 195 مورخه 1391/08/28 بصورت 3 طبقه 
روي مغازه و 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري به مساحت کلی 

.588.56 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:518.98 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 53.4 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 68.04 مترمربع.(در خصوص این طبقه الزم به ذکر  -2
است بالکن تجاري به مساحت 21.55 مترمربع و انباري به مساحت 20.81 مترمربع به واحد 

.مسکونی تبدیل گردیده است)
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53.4 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53.4 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 53.4 مترمربع -5
اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 181.4 مترمربع که از این مقدار به  -6

.مساحت 42.7 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی  بصورت احداث انباري و افزایش سطح راه پله و آسانسور آخر  -7

.به  مساحت 55.94 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 8.34  -8

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 10.67  -9

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 5.83 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -10
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 34.46 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -11
.مسکونی در طبقه اول

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -12
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -13

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -14
همچنین هنگام صدور پروانه ساختمانی داراي بند مورخه 1391/06/23 کمیسیون ماده 5 به 

:شرح زیر می باشد
پس از رعایت عقب نشینی بابت تعریض معبر، با احداث بنا در حد 3  طبقه مسکونی بر روي 
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2 باب مغازه (صرفا جهت نانوایی) به مساحت هاي 38.20 و 26.40 مترمربع و بالکن تجاري ها 
در حد یک سوم و 4 طبقه مسکونی بر روي پیلوت (در 4 واحد مسکونی) و با افزایش تراکم با 
رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك، با تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و 

.مقررات مصوب موافقت گردید
در خصوص راي کمیسیون ماده 5 فوق الذکر الزم به ذکر است در راي و نقشه هاي هنگام 
صدور پروانه ذکر گردیده از دو باب مغازه فوق الذکر تنها باید بصورت نانوایی استفاده گردد 
که طی بازدید بعمل آمده مغازه شماره 1 بصورت بنگاه مورد استفاده می باشد.(ضمنا نانوایی 

.فوق الذکر داراي بارانداز خالف ساز به سمت شارع عام است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره  
مورخ معادل 21,647,160(بیست و  یک میلیون و  ششصد و  چهل و  هفت هزار و  

یکصد و  شصت) ریال صادر می گردد. 

جریمه 12.09  0
 

445500  , 1340
 , 1386

بالکن بدون پروانه 1398/06/11 2/98/13345 بدوي اول 
سعدي-روب
روي بانک 
ملی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره  ش ر-89545-97/5/11 کمیسیون  محترم  طی بازدید مجدداز 
مکان فوق  بصورت یکباب مغازه قدیمی برابر مدارك ارائه شده از سوي  متقاضی  به استناد 
برگ اسناد رسمی  از نوع سند اجاره مستقل  بصورت ششدانگ  هریک از 3باب دکان متصل 

  بهم جزء  پالك ثبتی 1348 بوده
وضعیت موجود مغازه فوق  بافعالیت شغلی میوه فروشی بوده که با   مغازه حد جنوب بصورت 
یکجا مورد استفاده قرار میگیرد بالمانعی از سوي مالک و سوابقی در شهرداري رویت نشد ه 
است .برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس یگانه داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00029-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی   مساحت مغازه بسطح 
7/82 متر مربع  داراي بالکن بسطح 4/27 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است  موارد 

: تخلف به شرح زیر است
با توجه به  تخریب دیوار داخلی مغازه صدرالذکر  و ادغام با  مغازه همجوار مشمول   -1
تعمیرات جزئی میگردد  ( بنا به اظهار متقاضی در سال 1386 بدون مجوز مبادرت به تعمیرا 

ت جزئی و تخریب دیوار داخلی و ادغام به مغازه همجوار اقدام نموده است )
احداث یکباب مغازه بسطح 7/82 متر مربع  (قدمت مغازه برابر سنداجاره مستقل  سال  -2

( 1340
 احداث بالکن بسطح 4/27 متر مربع  قدمت بالکن ( سال 1386 )-3

 :الزم بذکراست
مغازه مورد نظر  با مغازه همجوار  بصورت یکجا با فعالیت شغلی میوه فروشی مورد استفاده  

. قرار میگیرد عکس از نماي مغازه  منضمه میباشد

.به استناد طرح تفصیلی مصوبه 95/2/11 فاقد عقب نشینی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اضافه بناي همزمان ساز به استناد تبصره 2 
ماده 100 قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 333,450(سیصد و  سی و  سه هزار و  چهارصد و  پنجاه)  ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1.52  1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13355 بدوي آفخرا-نبش 
کوچه 
باستان

2-2-20122-312-1-0-0 108
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در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 10,968,750(ده 
میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می 

نماید

جریمه 25  2
 

219375  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید. رعایت عقب 
نشینی

3.6  0
 

219375  , 1382  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد با توجه به قدمت بنا ضرورتی براي 
اعاده به وضع سابق احراز نمی گردد و با توجه به عدم افزایش زیربنا، مورد در شمول 
هیچ یک از مصادیق مندرج ماده  100 قانون شهرداري وتبصره هاي مزبور نبوده  و 

کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف 1  0
 

219375  , 1382 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکبابخانه به شماره 460 برابر سند مالکیت (فاقد 
.مساحت و حدود اربعه) می باشد

در وضع موجود به صورت یک باب خانه مسکونی در همکف و طبقه اول و یک باب مغازه و 
.یک باب سرویس بهداشتی موجود در حیاط و بارانداز احداثی در محوطه حیاط می باشد

.داراي بالمانع شماره 2/33/9575 مورخه 1380/05/27 می باشد
از بابت مغازه به مساحت 23/80 مترمربع و سرویس بهداشتی در محوطه به مساحت 1/20 
مترمربع داراي راي کمیسیون برابر صورتجلسه هاي مورخه 1381/01/31 و 1381/04/10 
کمیسیون بدوي و تجدیدنظر می باشد.(برابر برگه گواهی واحد تخلفات در پرونده فنی)
با توجه به نقشه برداري موجود مساحت مغازه 29/47 مترمربع می باشد، داراي مابه التفاوت 
به سطح 5/67 مترمربع اضافه بناي تجاري همزمانساز بوده که درخصوص آن با توجه به 
سوابق موجود در پرونده و در گواهی افراز شماره 1391/07/25 مورخه 1391/08/24 

درخصوص ارسال مابه التفاوت مذکور به کمیسیون ماده صد دستورات الزم صادر گردیده و 
.برابر گواهی واحد تخلفات ساختمانی مابه التفاوت مزبور پرداخت گردیده است
.درخصوص موارد مزبور نیاز به گواهی واحد تخلفات ساختمانی می باشد

داراي مابه التفاوت به مساحت 1/52 مترمربع در سرویس بهداشتی به صورت همزمانساز به 
علت خطا در مساحت یابی در زمان ارسال به کمیسیون ماده صد می باشد. درخصوص 
بارانداز احداثی به مساحت تقریبی 50 مترمربع با قدمت قبل از بالمانع سال 1391 (سال 

.وقوع 1382)سوابقی رویت نگردید
همچنین راه ورودي واحد مسکونی در طبقه همکف و اول به صورت مشترك از حیاط بوده 
که حالیه توسط پایه هاي فلزي و پوشش ایرانیت از یکدیگر مجزي شده اند که طبقات 
همکف و اول عمال به صورت دو واحد مسکونی تبدیل شده است.(سال وقوع 1382) لذا 

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی نیز می باشد
.الزم به توضیح است فعالیت شغلی واحد تجاري به صورت غذاخوري می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 831-669 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 3/60 
.مترمربع (1/70 مترمربع از اعیان و 1/90 مترمربع از عرصه) می باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
**********************************

با توجه به بازدید مجدد به عمل آمده و تصاویر پیوست سربندي بارانداز موجود به صورت 
.کامل تخریب گردیده و عمال غیرقابل استفاده می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.  0
 

3100000  , 1398 1398/04/18 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13356 بدوي بلوار امام 
خمینی-نر
سیده به 
هتل 

پردیس-کو
ي کورش

2-3-10033-8-1-0-0 108
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

8,781,131(هشت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  یکصد و  سی و  یک) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.5  1.5
 

303750  , 1365
 , 1380

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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14:37زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
قطعه زمین (طبق سند  مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده  فاقد مساحت وطول حدود ابعاد  اربعه بوده و متراژهاي اعالم شده به 
.استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

بر روي پالك فوق الذکر پروانه ساختمانی به شماره 1276 مورخ 1363/12/25  بصورت پروانه 
توسعه بنا بصورت  احدثا یک طبقه و نیم  برروي ساختمان موجود جمعا به  مساحت 179/75

.  متر مربع صادر  شده است
طبقه همکف به مساحت 141 متر مربع موجود بوده و پروانه توسعه بنا در همکف بصورت )
پارکینگ به  مساحت 23 متر مربع و نیم طبقه به مساحت 6/5 متر مربع جمعا همکف به 
مساحت 170/5 متر مربع (141 متر مربع ساختمان قدیمی و 29/5 متر  مربع ساختمان 

 (جدید
 طبقه اول  به مساحت 150 متر مربع

سپس طی درخواست به شماره 814013/27389 مورخ 1368/08/08 درخواست احداث یک 
سالن  در زیرشیروانی به مساحت 33 متر مربع نموده که مجددا  طی درخواست شماره 8140
  مورخ 1370/06/11  مساحت زیرشیروانی  به 60 متر مربع افزایش  پیدا نموده است که با 
توجه به اینکه کارشناس وقت 10 متر مربع اضافه بنا در زیرشیروانی اعالم نموده و داراي 

.پرداختی در واحد تخلفات  بوده که مدارك آن بپیوست میباشد
داراي گواهی تفکیک به شماره 2/33/20122 مورخ 1375/12/26بصورت پارکینگ مشاعی  و 
نیم طبقه بصورت یک واحد مسکونی و طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی و زیرشیروانی  

 . نیزبصورت یک واحد مسکونی صادر شده است
*********************************************************

***************
:با توجه به توضیحات فوق الذکر مساحت ها ي مجاز به تفکیک  طبقات به شرح زیر میباشد

مساحت مجاز همکف 170/5 متر مربع که از یان مقدار به مساحت 141 متر مربع ساختمان  -1
قدیمی و به مساحت 29/5 متر مربع ساختمان جدید

 مساجت مجاز در طبقه اول به مساحت 150 متر مربع -2
 مساحت مجاز در زیر شیروانی به  محاسبه تخلف پرداختی 70 متر مربع -3

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
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حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به شرح زیر 
:میباشد

با توجه به وضع موجود که مساحت همکف 194/3 متر مربع  داراي اضافه بنا در همکف به  -1
مساحت 23/8 متر مربع بوده  که از این مقدار به مساحت 16/21 متر مربع بصورت بارانداز به 

سال وقوع 1380 و به مساحت 7/59 متر مربع 1365
وضع موجود در طبقه اول به مساحت 155/7 متر مربع  بوده که داراي اضافه بنا بصورت  -2

(همزمانساز به مساحت 5/7 متر مربع  میباشد(سال  وقوع تخلف 1365
وضع موجود در زیرشیروانی به مساحت 54/21 متر مربع بوده که با توجه به مساحت   -3
مجاز که 70 متر مربع بوده  داراي کاهش بنا به مساحت 5/79 متر مربع نسبت به پروانه و  

 .کاهش بنا به مساحت 10 متر مربع نسبت به پرداختی صادره میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2078 به مساحت تقریبی 0/7 مترمربع از ضلع جنوب در تعریض 

 .کوچه 8 متري قرار   دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي غالمرضا خاکپور و شرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 10.66مترمربع،  تبدیل راهرو وراه پله به مساحت 7.09 مترمربع به انباري زیر 
شیروانی ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 262,550,400(دویست و  

شصت و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 39.07  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13359 بدوي خمیران -
زاهدان 
باالتر از 
مسجد 
-روبروي 
کتابخانه 
جنب 
عمارت 
-المپیک

2-3-10193-2-1-0-0 108
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/179 مورخ 1396/12/23به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 858.20 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:31.98 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 2.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.66 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.66 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10.66 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.06 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور به انباري زیرشیروانی  -6
به مساحت 7.09 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.97 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 63.28 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد

.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1397 می باشد

//.درخواست گواهی عدم خالف دارد

108
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر اضافه بناي همزمانساز در همکف 
به مساحت 0.05 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 45,562(چهل 

و  پنج هزار و  پانصد و  شصت و  دو) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 05.  3
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/01 2/98/13367 بدوي پل عراق- 
کوچه 
خانقاه -بن 
بست گلها

2-3-10140-32-1-0-0 108
4

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

45,562,500(چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان 2 طبقه در 4 واحد مسکونی به 
 .شماره 2839/109 و داراي پروانه و پایان کار مندرج در جدول سوابق می باشد

به همین صورت داراي صورتمجلس تفکیکی شماره 49654 مورخ 1385/07/20 بوده و پس 
از دریافت پایان کار اقدام به احداث یک واحد مسکونی به مساحت 51.31  مترمربع در 
پیلوت نموده که از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 53.35 مترمربع داراي بدوي 
کمیسیون ماده 100 شماره 12664 مورخ 1386/07/28 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به 

:.شرح ذیل می باشد
دو باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال تخلف 1386-توضیحا کسري پارکینگ  -1

مذکور در زمان ارسال به کمیسیون گزارش نشده بود.)
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.05 مترمربع(همزمانساز-بدلیل خطا در مساحت یابی-  -2

سال 1383)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی در طبقه همکف به مساحت  -3

2.04 مترمربع(نسبت به راي)

تقاضاي دریافت پروانه و پایان کار همزمان جهت دریافت سند مالکیت مربوط به واحد 
.مسکونی مذکور را دارد

مساحت اعیان مندرج در جدول کاربریها در همکف با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه 
.شده و در طبقات با استناد به صورتمجلس تفکیکی فوق الذکر می باشد
.رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي مطابق ضوابط روز الزامیست
//.کلیه آیتم هاي چک لیست پایان کار رعایت می گردد

*****************************
الزم به ذکر است صفحه پایان کار در اصل شناسنامه ساختمان(به پیوست)خالی بوده ولی 
اصل برگه پایان کار با مهر و امضاي شهردار و مهربرجسته ارایه شده و شماره و تاریخ پایان 
کار در صورتمجلس تفکیکی نیز ذکر شده است.همچنین داراي گواهی تفکیک شماره 

//.3/33/23956 مورخ 1385/07/19 (به پیوست )می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک و با عنایت 
به میزان تخلف ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 37,699,200(سی و  هفت 
میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می گردد.

جریمه 11.22  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/04 2/98/13368 بدوي خیابان 
آزادگان-کو
چه 

پنجم-کوچ
ه ناصر 
خسرو

2-3-10144-123-1-0-0 108
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/84 مورخ 1397/09/24 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام رزیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 620/4 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اجر چینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:4/2 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 1/05 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1/05 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1/05 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1/05 متر مربع-4

کاهش  بنا  در زیرشیروانی به مساحت 5/03 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -6

 طبقات اول تا سوم به مساحت 7/02 متر مربع
سال وقوع تخلف 1398

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13368 مورخ 

1398/04/04 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي  صادره خالفی مشاهده نشد
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

 .کسري پارکینگ ندارد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به 
منظور بررسی استحکام بنا ( اضافه بناي همزمان ساز مسکونی )، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 252077 مورخ 
97.12.23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام، ضرورتی بر 
قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص اضافه بناي همزمان ساز مسکونی به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 2,364,700(دو میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار و  هفتصد)  
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 72.76  0.5
 

65000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/28 2/98/13388 بدوي منظریه-جن
ب رستوران 
منظریه

2-3-10028-14-1-0-0 108
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه به شماره 12/255 قطعه 
چهارم تفکیکی به مساحت 265/95 مترمربع برابر کپی بنجاق ارائه شده می باشد. سند 

.مالکیت توسط متقاضی ارائه نگردیده است
از بابت اعیان مسکونی به صورت یک طبقه روي همکف داراي بالمانع مندرج در جدول 

.سوابق می باشد
همچنین داراي مجوز تعمیرات جزیی به شماره 321170 مورخ 1397/09/07 مبنی بر 

کفسازي، کاشیکاري، حیاط و تعویض پنجره، تعویض لمبه، رنگ آمیزي و تعویض تاسیسات 
.دریافت نموده است

حالیه در وضع موجود بدون صورت گرفتن هرگونه تعمیرات درخصوص اعیان مسکونی، بدون 
مجوز اقدام به احداث یک باب مغازه به مساحت 22/50 مترمربع در حد جنوب شرقی پالك 
در معبر 8 متري نموده است.(سال وقوع 1397) با توجه به احداث مغازه داراي یک باب 

.کسري پارکینگ تجاري می باشد
داراي اضافه بنا به مساحت 36/38 مترمربع در طبقه همکف و طبقه اول (مجموعا 72/76 
مترمربع) به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی می باشد.(قدمت تقریبی سال 

(1359
ابعاد و مساحت عرصه و اعیانات وضع موجود براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس 

.نقشه بردار ورود اطالعات گردیده است
به استناد خط پروژه شماره 2202 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 11/55 مترمربع از 
اعیان مسکونی حد شمالی، 12/00 مترمربع از عرصه حد جنوبی و 8/65 مترمربع از مغازه 

احداثی می باشد. (حد شمالی و حد جنوبی کوچه هاي 8 متري)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت خانم زهرا صوتی  مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول (هرطبقه)  به مساحت 0.64 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 12,672,000(دوازده میلیون و  ششصد و 
 هفتاد و  دو هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 1.28  3
 

3300000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13391 بدوي خیابان 
شریعتی-پن
جمین مغازه 
بعداز پاساژ 
دیلمان
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/164 مورخ 1396/12/06 بصورت   
1 باب مغازه  بصورت دو طبقه (طبق همکه به انضمام طبقه  اول )  در 1 واحد تجاري به 

 .مساحت کلی 31/5 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 1/28 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/64 متر مربع -1

 اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 0/64 متر مربع -2
داراي سرویس بهداشتی در طبقه  اول به مساحت 2/30 متر مربع  میباشد و ضوابط احداث 

 .سرویس بهداشتی رعایت  میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است
 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد
از بابت تخلف فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13391 مورخ 

.1398/05/26 بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

   

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
2.25برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 448,761,600(چهارصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد 

و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 59.36  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 2/98/13392 بدوي خیابان 
تختی-انتها
ي کوچه 
الله
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8
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 95 مورخ 1395/12/16 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت در 3واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی  به مساحت کلی  538/48 متر 

.مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه  
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:113/28 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 28/32 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 28/32 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28/32 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28/32 متر مربع -4
 کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 8/61 متر مربع-5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی  به مساحت 4/18  -6
 متر مربع  در همکف و طبقات

با توجه به اسنکه مجموع تخلف انجام شده در طققه همکف و اول از 5% مساحت پروانه  -7
بیشتر بوده با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت 
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 1/4متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 سال وقوع تخلفات فوق الذکر 1396

*********************************************************
**********************************

 .کسري پارکینگ ندارد
 . . مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

*********************************************************
****

از بابت تخلفات  یه مساحت 59/5 متر مربع (اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28/32 متر 
مربع - اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28/32 متر مربع و بناي مازاد برتراکم از بابت 
تبدیل راه پله به  بناي مفید مسکونی به مساحت 1/46  و تبصره ماده 7 به مساحت 1/4 متر 
مربع ) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/1186 مورخ 1396/08/06 مبنی بر 
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تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11154 مورخ 1396/09/14 مبنی بر 
جریمه بوده که بپیوست میباشد

*********************************************************
*********************************************************

***************************************
حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 
:داراي مابه التفاوت (اضافه بنا به مساحت 56/64 متر مربع )به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28/32 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28/32 متر مربع-2

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی در طبقات  دوم و -3
  سوم  به مساحت 2/72 متر مربع

 .رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  

پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/29 2/98/13394 بدوي -رودبارتان 2-3-10013-86-1-0-0 108
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

189,309,250(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  سیصد و  نه هزار و  دویست و  پنجاه) 
ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 18.79  3.25
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 55,056,000(پنجاه و  پنج میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.84  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/11 مورخ 1397/04/21بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام 1 واحد  تجاري  و زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 351/97 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 9/75 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 3/23 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1/78 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1/78 متر مربع-3

اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 2/96 متر مربع-4
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 18/79 متر مربع (مساحت مغازه طبق پروانه صادره -5
30/6 متر مربع بوده که مالک  مغازه را به مساحت 49/39 متر مربع اجرا نموده است )

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -6
 طبقات اول و دوم به مساحت 1/14 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/95 متر  -7
 مربع

با توجه به اضافه نمودن مساحت مغازه و عدم رعایت پارکینگ مغازه داراي 1 باب کسري  -8
 .پارکینگ تجاري میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
 .تبصره ماده 7 ندارد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون بدوي بهش ماره 2/98/13394 مورخ 

1398/04/29 و کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13618 مورخ 1398/06/02 بوده که 
 .بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي عباس حسین زاده مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات (هرطبقه) به مساحت 

25.87 مترمربع، کنسول  در طبقات دوم و سوم هر طبقه به مساحت 12.08مترمربع، 
واضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 31.60 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب دو برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,070,092,800(یک میلیارد و  هفتاد میلیون و  نود و  دو هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 
قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

جریمه 159.24  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/04/15 2/98/13396 بدوي نقره 
دشت-بعداز 
هالل احمر
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/173 مورخ 1396/12/17 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 448/40 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 159/24 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 25/87 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 12/08  -3

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 12/08  -4

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 31/60 مترمربع (از این مقدار به مساحت 24/53  -5
مترمربع به صورت احداث انباري زیرشیروانی می باشد)(به مساحت 9/53 مترمربع از انباري 

زیرشیروانی باالي 5 مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 14/58 مترمربع می باشد -7
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 15/00 مترمربع می باشد -8

عدم رعایت پخ عرض دو گذر در طبقات به مساحت 0/3 مترمربع -9
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -10

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81/60 درصد می باشد. (به میزان 15/90 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت اداره کل راه وشهرسازي استان 
گیالن(شرکت عمران مسکن سازان)  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بنا در 
همکف و طبقه اول هریک به مساحت 2.53 مترمربع  و در طبقه دوم بمساحت 3.76 
متربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی 
بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 116,424,000(یکصد و  شانزده 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 8.82  4
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/01 2/98/13398 بدوي خیابان آیت 
اله 

احسانبخش
-روبروي 
مجتمع 
توسکا

2-1-10114-63-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 102 مورخه 1395/12/26 بصورت 2 طبقه 
روي همکف (مغازه) و 3 طبقه روي زیرزمین در 5 واحد تجاري و به مساحت کلی 1477.76 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 8.82 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 0.2 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.76 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -4

رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است.(در این  -5
خصوص اعالم می گردد در زمان صدور پروانه نیز رعایت نمی گردید).(همچنین شیب رمپ 

 .نیز متعاقبا و پس از اجرا، بررسی می گردد)
فعال رعایت پارکینگ میگردد.(با توجه به عدم اجراي رمپ، جانمایی پارکینگ ها متعاقبا  -6

.قابل بررسی است)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما اجرا گردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56.72 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
.موجود 56.74 درصد می باشد

ضمنا کل حدود مجموعه فوق شامل 5 پالك بوده که تا کنون سند تجمیعی ارائه نگردیده 
.است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بناي سرویس بهداشتی ، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 480,000(چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/02 2/98/13399 بدوي -
الکانی--قل
مستان

2-2-20082-3-1-0-0 109
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5برابر ارزش معامالتی براي تبدیل راهرو به انباري در زیر شیروانی ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 7,677,600(هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هفت هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.57  0.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/165 مورخ 1396/12/06 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1905.30 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 1 

:مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف از بابت احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 1  -1

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 4.57  -2

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -3
مساحت مجموعا 2.55 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود.)

.رعایت فضاي باز می گردد ولی فضاي سبز به مساحت 90.34 مترمربع رعایت نمی شود -4
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1397 می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 98/04/02-2/98/13399  

.بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
//.درخواست عدم خالف دارد

************************************************
الزم به ذکر است عدم اجراي فضاي سبز به مساحت 90.34 مترمربع در گزارش ارسالی به 
کمیسیون ماده 100 قید گردیده که در مورد آن رایی صادر نشده است فلذا و با توجه به اجرا 
//.شدن کفسازي حیاط توسط مالک در خصوص فضاي سبز نیاز به نظریه ارشادي می باشد

************************************************
در راستاي دستور معاونت محترم منطقه و مطابق ضوابط جدید ، مساحت فضاي سبز مطابق 
نقشه ارایه شده 60.63 مترمربع بوده که رعایت 10 درصد مساحت باقیمانده پس از عقب 

 //.نشینی می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بنا  ، با ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 106,512,000
(یکصد و  شش میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید

جریمه 64.36  2
 

2100000  , 1376
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/04/18 2/98/13414 بدوي میدان -
فرهنگ-پش
ت سازمان 
تامین 

اجتماعی-ب
ن بست اول

2-3-10022-114-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترما پیرو گزارش شماره 2/33/298155-96/5/23 شهرداري منطقه و عطف بنامه شماره 
ش ر -245415-97/12/15 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق 
برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 44925/48  بصورت 
ششدانگ یکباب خانه بمساحت 189/12 مترمربع برابر سوابق در  شهرداري از بابت  اعیانات 
ساختمان بصورت دو طبقه همکف بسطح 110 متر مربع و طبقه اول بسطح 110 متر مربع و 
بارانداز بسطح 25 متر مربع  داراي بالمانع شماره 2/33/2375-76/2/10  بوده و از بابت 
تبدیل کل ملک به صورت  آزمایشگاه شیمیایی و میکروبیولوژي اب وابسته به وزارت نیرو 
داراي آراي  شماره 10535-88/6/8 کمیسیون بدوي و 21675-88/11/4 کمیسیون تجدید 
نظر مبنی بر اینکه قابل طرح در کمیسیون نداسته است . وهمچنین از بابت توسعه بنا در 
همکف بسطح 24 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره 5517-90/4/13 مبنی 
.بر جریمه و سوابق پرداختی میباشد.وضع موجود بارانداز موجود نبوده تخریب گردیده است
وضعیت موجود مکان صدرالذکر  مبادرت به تعمیرات داخلی جزئی شامل رنگ امیزي و 
سیمانکاري و گچ کاري و توسعه بنا اقدام نموده است  با توجه به کروکی  نقشه برداري و 
نقشه هاي معماري  ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس فرهاد محمد رزداري 
داراي پروانه اشتغال بشماره 00069-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی و مطابقت آن با 
بالمانع صادره از شهرداري داراي مابه التفاوت بنا بسطح 64/36 متر مربع به شرح زیر 

: میباشد
توسعه بنا در همکف بسطح 37/96 متر مربع  از این مقدار بسطح 17/28 متر مربع بدلیل  -1
خطاء در مساحت یابی سال محاسبه تخلف 1376 ومابقی بسطح 20/68 متر مربع بصورت 

احداث سرویس بهداشتی در حیاط سال محاسبه تخلف 1396
توسعه بنا در طبقه اول بسطح 26/40 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی سال  -2

 محاسبه تخلف 1376 میباشد
بر اساس طرح تفصیلی و بن بست 6 متري حد غربی بمساحت تقریبی 12 مترمربع از هر .
طبقه داراي عقب نشینی میباشد.( از این بابت داراي   راي کمیسیون تجدید نظر  بشماره 

. 5517-90/4/13) مبنی بر اخذ تعهد ثبتی در هنگام نوسازي میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم طیبه مکنونی موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 
رشت مبنی بر اضافه بناي همزمانسازدر همکفً به مساحت 0.18 مترمربع ، احداث 
بارانداز فلزي بمساحت 25.28مترمربع و انباري بمساحت 20.11مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 38,939,800(سی و  هشت میلیون و  نهصد و  سی 

و  نه هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 45.57  1
 

3300000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 2/98/13415 بدوي سیدابوالقاس
م-کوچه 
جعفري

2-2-20094-279-1-0-0 109
4

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

38.57 3300000  , 1395  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 395/2 بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب خانه بمساحت 244 متر مربع  قطعه 2 تفکیکی ...  سند مشاع 3 دانگ دیگر از سوي 

!!!متقاضی ارائه نگردیده است
برابر سوابق موجوددر شهرداري از بابت اعیان همکف بسطح 108 متر مربع و اعیان طبقه اول 

بسطح 108 متر مربع کال بسطح 216 متر مربع داراي بالمانع بشماره 
 2/33/284954-95/12/15 میباشد

----------------------
وضعیت موجود بر روي پالك فوق در قسمت محوطه باراندازي با سازه فلزي و همچنین  

.انباري  موجود میباشد که سوابقی از سوي مالک و شهرداري رویت نگردید
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردارآقاي مهندس بهروز نجدي  داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00103-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت همکف بسطح 
153/57 متر مربع  و مساحت  طبقه اول بسطح 104/68 متر مربع کال بمساحت 258/25 متر 

. مربع ترسیم و اعالم گردیده است
با توجه به  بالمانع صادره  مساحت کل اعیان بسطح 216 متر مربع بوده  که مطابقت آن با  
مساحت اعالم شده  کروکی نقشه برداري ارائه شده بسطح 258/25 متر مربع میباشد  
داراي مابه التفاوت بنا بسطح 45/57 متر مربع ( اضافه بناي اعالم شده بدلیل احداث بارانداز 

: در حیاط و احداث انباري مسقف ) میباشد. موارد تخلف به شرح زیر است
اضافه بنا در همکف از اعیان قدیمی بسطح 0/18 متر مربع  با قدمت قبل از بالمانع ( سال  -1

محاسبه 1395)
 احداث بارانداز بسطح25/28 متر مربع -2

 احداث انباري مسقف بسطح 20/11 متر مربع-3
کاهش در طبقه اول بسطح 3/32 متر مربع -4
. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

به استناد خط پروزه شماره 732 بمساحت تقریبی 38/57 متر مربع داراي عقب نشینی  
بوده که از این مقدار ( بسطح 15/36متر مربع از اعیان و مابقی بمساحت 23/21 متر مربع از 

.عرصه) میباشد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه دورشت بطرفیت آقاي مرتضی اصغرنیا و شرکاء  
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 0.29 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 

احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه 
با ضریب  2.5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2,247,500(دو میلیون و  دویست و  چهل و  

هفت هزار و  پانصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 29.  2.5
 

3100000  , 1396 1398/07/01 بالکن خارج از حد مجاز 2/98/13416 بدوي نقره 
دشت-گوهر
ي-حبیب 
زاده

2-2-10165-34-1-0-0 109
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخ 1396/06/21 بصورت یک 
باب مغازه و بالکن به انضمام زیرشیروانی در 1 واحد تجاري  به مساحت کلی 127/71 متر 

 .مربع صادر گردیده است
در مرحلخ نازك کاري داراي پروانه مرحله سوم به مساحت 126/26 متر مربع بصورت 1 باب 

 .مغازه به انضمام بالکن به شماره 302175 مورخ 1397/01/19  میباشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد بهره برداري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 55/12 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع-1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 14/24 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
به تعداد 2 باب پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به اینکه 1 باب آن را در زمان    -4
پروانه پداخت نموده است و با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري 

پارکینگ تجاري میباشد (سال وقوع 1397)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
از بابت  توسعه بناي تجاري (نوسعه بناي بالکن تجاري ) به مساحت 13/95 متر مربع داراي 
راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11491 مورخ 1396/11/28 بوده و و با توجه به راي 
صادره و ارائه کروکی نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي مابه االتفاوت  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع--1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 0/29 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد (سال -4

وقوع 1397)
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حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ملک خود را 
.نموده است

.مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما اجرا شده است
 .ایتمهاي پایانکار رعایت میگردد

سرویس بهداشتی در بالکن به مساحت 2/25 متر مربع اجرا شده است . (رعایت ضابطه 
سرویس بهداشتی میگردد)

************************
حالیه با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/13856 مورخ 1398/09/02 
که مبنی بر اداعاي مالک در خصوص راي نوشته شده در دفاعیه بوده که با توجه به نامه خود 
مالک که به شماره 174749 مورخ 1398/09/27 ثبت در اتوماسیون این منطقه شده است 
مالک  بیان نموده که راي نوشته شده در دفاعیه  اشتباه بوده و راي شماره 2/96/11491 

 .مورخ 1396/11/28 صحیح میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي  زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
46,569,600(چهل و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 6.93  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/28 2/98/13432 بدوي خیابان 
طالقانی-خی
ابان شهید 
رمضانزاده-
کوچه 
خرسندي

2-2-10194-178-1-0-0 109
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  2
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ 322,358,400(سیصد و  بیست و  دو میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.97  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/05/28 2/98/13432 بدوي خیابان 
طالقانی-خی
ابان شهید 
رمضانزاده-
کوچه 
خرسندي

2-2-10194-178-1-0-0 109
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/70 مورخه 1397/08/24 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.275.55 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 151.84 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 96.94 مترمربع که از این مقدار به  -4
.مساحت 16.02 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)

.اضافه بنا در زیرشیروانی 6.93 به مساحت مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.09 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -6

.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول عوارض درآمدي می گردد)
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد.(سال وقوع تخلف 1398) -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در زمان صدور پروانه داراي یک درب 3 متري (بدون پارك حاشیه اي) بوده در صورتی  -11
.که در نقشه هاي ارائه شده فعلی داراي دو درب 2.5 و 4.5 متري می باشد

به مساحت 11.16 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 24.59  -12
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.91 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 83.72 درصد می باشد

الزم به توضیح است زمان صدور پروانه فاقد آسانسور بوده ولی حالیه داراي آسانسور می 
.باشد

*********
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و نما نیز اجرا 

.گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نامه شماره 242819 مورخ 97/12/13 مبنی بر عدم وجود تخلف و بالمانع 
داشتن ملک،پرونده کان لم یکن  تلقی میگردد. 

سایر 30  0
 

80000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1398/04/09 2/98/13437 فرم 
قرار

بازار-جنب 
مسجد 
کاسه 
فروشان-را
سته رنگ 
فروشان

2-1-10087-1-1-0-0 109
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/320398 شهرداري منطقه و عطف بنامه شماره ش ر  
-197174-97/10/12 کمیسیون محترم شعبه (4) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 2010 بصورت ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب مغازه بمساحت 11 متر مربع  برابر مدارك ارائه شده داراي بالمانع بشماره 

. 2/33/177491-93/10/24 میباشد
الزم بذکر است :  مغازه مورد تقاضا با مغازه همجوار که داراي سند مالکیت تک برگی بشماره 

ثبتی 2009 بمساحت11/62 متر مربع و همچنین داراي بالمانع بشماره 
2/33/262197-95/9/14 میباشد  بصورت یکجا با فعالیت شغلی فروش ابراز یراق مورد 

.استفاده قرار میگیرد

وضعیت موجود مغازه فوق با مغازه همجوار  هر دو باب فاقد بالکن و تابلوي تبلیغاتی  بصورت 
یکجا  با فعالیت شغلی فروش ابزار یراق مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به بالمانع هاي 

صادره فاقد تخلف بوده  ( سوابق بالمانع براي دوباب مغازه  منضمه میباشد )

بر روي دوباب مغازه تعمیرات جزئی بدون مجوز شامل : کف سازي و نصب شیشه سکوریت و  
نصب درب کنترلی و سقف کاذب اقدام شده است. تعمیرات انجام شده خدشه به نما وارد 

.نکرده و و افزایش ارتفاع نیز ندارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی درزیر شیروانی برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
84,000(هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 05.  0.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/23 2/98/13441 بدوي رشت سام 
(چمارسرا)ك
وچه 
اسماعیل 
فرزانه کوچه 
 سرچشمه

2-2-10208-3-1-0-0 109
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات اول الی سوم و تبدیل راه پله به 
بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,013,644,800(یک میلیارد و  سیزده 
میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 150.84  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/95 مورخ 1397/10/26بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 405/05 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اجرچینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:271/75 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 34/22 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 37/22 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 37/22 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 37/22 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم  بصورت طبقه مازاد به مساحت 125/82 متر مربع-5
 اضافه بنا درزیرشیروانی به مساحت 0/05 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 2/01 متر مربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهروو به انباري در زیرشیروانی به مساحت  -8
 2/95 متر مربع

به مساحت 40 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 36/35 متر مربع کسري فضاي -9
باز را دارد

سال  وقوع 1398
*********************************************************
*********************************************************

*******************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14441 مورخ 
1398/04/22 مبنی برجریمه و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13544 مورخ  

.1398/05/27 مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی منشاهده نشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و رضایت نامه ثبتی به شماره 165744 
مورخ 98.04.05 ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با توجه به موقعیت مکانی 
بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 695,520,000(ششصد و  نود و  پنج میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 103.5  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 2/98/13442 تجدید 
نظر

سرداجنگل
-روبروي 
مسجد کرف 
آباد-کوچه 
نیلوفر-فرع
ي اول 
-سمت 
راست

2-2-10205-40-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/80 مورخ 1397/09/12 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 780.67 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:98.28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 19.62 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.22 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.22 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.22 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.67 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 5.22 مترمربع

فضاي سبز به مساحت 60 مترمربع و فضاي باز به مساحت 19.82 مترمربع رعایت نمی  -7
.گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.44 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 70.36 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 

.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
سال تخلف 1397

از بابت تخلف ساختمانی خارج از مدلول پروانه و طول مجاز و جلوگیري از نور و روشنایی 
. داراي شکواییه همسایه حد غربی به شماره 240138 مورخه 1397/12/09 است

//.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
326,995,200(سیصد و  بیست و  شش میلیون و  نهصد و  نود و  پنج هزار و  

دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 48.66 3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/18 2/98/13443 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطا 
آفرین-کوچ
ه دهم

2-2-10048-112-1-0-0 1100
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/220 مورخ 1396/12/28 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 561.49 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت ( عدم اجراي تراز زیر شیروانی ) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 48.66 

:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.22 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.22مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.22مترمربع -3

. انباري زیر شیروانی به مساحت 49.75 متر مربع که فعالً اجرا نگردیده است -4
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد مسکونی به مساحت  -5
64.69 مترمربع. ( با توجه به اجراي سفت کاري و کف سازي صرفاً در این قسمت ، ارتفاع 

مجاز واحد مسکونی  2.60 رعایت گردیده است )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -6

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( بدیهی است  -7
اعالم  تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و غیره  به دلیل عدم انجام دیوار چینی و 

سربندي مجدداً قابل بررسی خواهد بود  . )
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8

. موجود 65.71 درصد است
.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -9

 . با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  40 متر مربع کسري فضاي سبز ندارد -10
 . کسري حد نصاب فضاي باز ندارد  -11

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند

1100
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی 
و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/30 2/98/13446 تجدید 
نظر

منظریه-کو
چه شهید 
غبرانژاد

2-3-10035-8-1-0-0 1101

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 3,712,968,000(سه میلیارد و  هفتصد و  دوازده میلیون و  نهصد و  شصت و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 368.35  3
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 175مورخ 1394/12/27 و اصالح پروانه 
ساختمانی به شماره ارجاع 302722 به صورت 5 طبقه روي پیلوت (بام طبقه ششم به صورت 
تراس روباز) در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 932.35 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 367.81 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.37 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 56.66 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 68.23 مترمربع (به مساحت 11.57 مترمربع به صورت  -3

کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 68.23 مترمربع (به مساحت 11.57 مترمربع به صورت  -4

کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 68.23 مترمربع (به مساحت 11.57 مترمربع به  -5

صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 68.23 مترمربع (به مساحت 11.57 مترمربع به  -6

صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 1.86 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 1.67 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5 مترمربع  -9

)  به مساحت 0.73 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري زیرشیروانی به مساحت  -10

2.63 مترمربع
داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد. الزم به توضیح است کسري پارکینگ  -10
مربوط به دو واحد باالي 180 مترمریع بوده که جهت هر یک از آن ها یک باب پارکینگ 

.تامین گردیده و یک باب کسري پارکینگ دارد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -11

.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 27.22 مترمربع می باشد -12
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 37.40 مترمربع می باشد -13

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
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.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا 

.جهت پارك حاشیه اي)
با توجه به نقشه هاي زمان پروانه داراي دو درب پارکینگی 3 متري بوده که حالیه یک درب 

.پارکینگی 6 متري طبق نقشه ها ارائه گردیده است
از بابت تخلفات به صورت اضافه بنا به مساحت 365.95 مترمربع،  بناي مازاد بر تراکم از 
بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 1.67 مترمربع، بناي 
مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5 مترمربع )  به 
مساحت 0.73 مترمربع و دو باب کسري پارکینگ مسکونی داراي راي بدوي کمیسیون ماده 
صد به شماره 2/98/13235 مورخ 1398/03/25 و راي تجدیدنظر به شماره 2/98/13446 

.مورخ 1398/04/30 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد:(به صورت همزمانساز و با توجه به اصالح 

نقشه برداري نسبت به نقشه برداري ارسالی به کمیسیون ماده صد)
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 1.86 مترمربع -1

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري زیرشیروانی به مساحت  -2
2.63 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73.2 درصد می باشد.(به میزان 13.20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  
می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.3  0
 

65000  , 1367 1398/05/26 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13448 بدوي سید 
ابوالقاسم-ك
وچه جعفري

2-2-20094-253-1-0-0 110
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 24,825,970(بیست و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار 
و  نهصد و  هفتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.97  2
 

65000  , 1367
 , 1385

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 83 باقیمانده و به 
.مساحت 333.40 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان مسکونی یک طبقه بر روي همکف در یک واحد مسکونی داراي پروانه شماره 
417 مورخ 1367/08/02 به مساحت کلی 211.50 مترمربع بوده وحالیه داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 69.97 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف از بابت احداث بارانداز در حیاط به مساحت 20.67 مترمربع(سال  -1

تخلف 1385)
اضافه بنا در همکف از بابت احداث موتورخانه در حیاط به مساحت 13.44  -2

مترمربع(همزمانساز-سال 1367)
اضافه بنا در همکف در ساختمان اصلی به مساحت 31.47 مترمربع(همزمانساز-سال  -3

(1367
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.39 مترمربع(همزمانساز-سال 1367) -4

با استناد به خط پروژه شماره 523 داراي عقب نشینی به مساحت کلی 9.30 مترمربع می 
.باشد

//.درخواست پروانه و پایان کار همزمان دارد

110
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  741,216,000(هفتصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  شانزده هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 88.24  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13451 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي-کوچ
ه فرقان 
بین-کوچه 
نوروزي

2-1-10018-31-1-0-0 110
3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/46 مورخ 1397/07/04 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 514/21 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 88/24 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 22/06 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22/06 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22/06 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22/06 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 53/80 مترمربع (با توجه به عدم اجرا  -5
تاسیسات و انباري زیرشیروانی)

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -6
.است

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 2/07 مترمربع می باشد -7
.کسري فضاي سبز ندارد -8

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد 
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده، یک باب درب پارکینگ 4/5 متري تعبیه گردیده 
است. لذا با توجه به افزایش عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده که این 
تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري 
 حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي)
لذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ خواهد 

.گردید
از بابت تخلفات صورت گرفته مشتمل بر 88/24 مترمربع اضافه بنا داراي راي بدوي 

کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13262 و راي تجدیدنظر به شماره 2/98/13451 مورخ 
.1398/05/26 مبنی بر جریمه می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 76/90 درصد می باشد.(به میزان 12/90درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

110
3
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.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
باتوجه به محتویات پرونده و ضمن نقض راي بدوي بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره 50994 مورخ 98.4.1کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف  با توجه به سال وقوع تخلف (1394)به 
مبلغ 6307850000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

1,261,570,000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 74.21  0
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1398/04/18 2/98/13454 تجدید 
نظر

دکتر -
--حشمت

2-2-20105-55-1-0-0 110
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص 209.84 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 209.84  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  446,630,400(چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  ششصد و  سی هزار 

و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 74.97  2
 

3360000  , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی  و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 882,000,000(هشتصد و  هشتاد و  دو 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 175  1.5
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی اصالحی به شماره  41 مورخ 
1392/05/27 که بصورت 4 طبقه روي مغازه به همراه بالکن و زیرزمین در 3واحد تجاري و 4
واحد مسکونی و با زیربناي کلی 908.60 متر مربع صادر گردیده که حالیه  با توجه به عملیات 
ساختمانی مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) با توجه به نقشه 
برداري ارائه شده و مقایسه آن با پروانه ساختمانی داراي اضافه بناي خارج از تراکم و طول 

:60 % بمساحت کلی 664.41 مترمربع و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در زیرزمین  بمساحت 78.77 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت 46.90 مترمربع -2
 . اضافه بنا در طبقه  اول بمساحت 118.11 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 56.51 مترمربع -4
. اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 56.51 مترمربع -5

. اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 56.51 مترمربع -6
. اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 56.51 مترمربع -7

اضافه بنا در طبقه ششم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 193.31 مترمربع(از  -8
این مقدار به مساحت 13.84 مترمربع بصورت کنسول به سمت معبر در حد شرقی می باشد.)

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.28  مترمربع -9
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 74.21  -10

مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پارکینگ به مسکونی در طبقه اول به مساحت 41.90  -11

مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري اختصاصی زیر راه پله در زیرزمین به مساحت  -12

4.54 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث  انباري اختصاصی زیر رمپ در زیرزمین به مساحت  -13

7.37 مترمربع
.داراي 7 باب کسري پارکینگ مسکونی و 2 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -14

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -15
تعداد واحدهاي تجاري از 3 به 2واحد کاهش و  تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 18  -16
واحد افزایش یافته است لذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحدهاي 

.مسکونی در طبقات به مساحت مجموعاً 209.84 مترمربع می باشد
.ایستگاه مشترك اجرا نشده است -

معماري داخلی واحدهاي مسکونی فاقد حمام و داراي آبدارخانه و فرمت آن تجاري بوده و  -
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.بایستی تا زمان پایان کار اصالح گردد
داراي راي کمسیون ماده 5 طبق بند 21 مورخ 91/10/18بدین شرح می باشد:  پیرو بند 5 
مصوبه کمسیون ماده 5 مورخ 91/07/30 با توجه به موقعیت محل و ترافیک معبر  مذکور با 
تغییر کاربري به نوار تجاري مخالفت گردید و با توجه به نامه شماره 912/142/50/35 مورخ 
91/07/15 سرپرست معاونت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري استان 
گیالن مبنی بر بالمانع بودن احداث بنا در پالك مذکور با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی 
بر روي 3 باب مغازه ( هرکدام به مساحت 20 مترمربع) و بالکن مغازه در حد 1/3 ( با استفاده 
غیر کارگاهی و غیر صنعتی ) و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و با 

". تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر مقررات و ضوابط موافقت گردید
همچنین داراي نامه معاونت معماري و شهرسازي بشماره ب/  9213204 /ص  مورخ 92/02/10
 بدین شرح می باشد:  با لحاظ الزامات بند 21 مورخ 91/10/18 کمسیون ماده 5 نظر به اصالح 
نقشه جدید ارائه شده با رعایت 3 باب مغازه هر مغازه حداکثر به مساحت 20 مترمربع و با 
لحاظ کنسول در نقشه اول ارسالی از سوي آن شهرداري منطقه به کمسیون ماده 5 و رعایت 
2 باب پارکینگ در زیرزمین حدکثر در سطح اشغال بنا در طول 60% و دو باب پارکینگ در 
همکف و یکباب پارکینگ در نیم طبقه اول با دسترسی توسط باالبر خودرو مشروط به 
رعایت نکات ایمنی مطابق با استاندارد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و در مجموع 5 
پارکینگ با لحاظ سایر ضوابط طرح تفضیلی و ضوابط قانونی صدور پروانه با دریافت حق و 

".حقوق شهرداري امکان پذیر است
ضمناً  کمیسیون ماده 100 طی نامه شماره ش ر-74232-1393 مورخ 1393/12/11 اعالم 
داشته  با عنایت به احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی و مصوبه کمیسیون 
ماده 5 و نظر اداره میراث فرهنگی مبنی بر اینکه مالک حق احداث بیش از 4 طبقه را نداشته 
".، می بایست بالمانع بودن احداث طبقه پنجم از اداره میراث فرهنگی استعالم گردد
که در این خصوص داراي  نامه اداره کل میراث فرهنگی  به شماره 952/131/7495 مورخ 

:1395/12/15 بدین شرح می باشد
با عنایت به بررسی بعمل آمده ملک فوق خارج از محدوده میراث فرهنگی بوده و و پاسخ "
این اداره کل به شماره 912/142/50/35 مورخ 1391/07/15 مبنی بر رعایت حداکثر سقف 
تراکم بر اساس ضوابط طرح تفصیلی در زمان خود بوده و تخلف صورت گرفته بر مبناي عدم 

".رعایت ضوابط طرح تفصیلی می باشد

همچنین از بابت اضافه بنا و احداث یک طبقه مازاد به مساحت مجموعاً  666.55 مترمربع 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/10693  مورخ 1396/03/20 و تجدیدنظر 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



به شماره 2/96/10763 مورخ 1396/08/02 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 
:باشد

اضافه بنا در زیرزمین  بمساحت 5.68 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1392) -1
کاهش بنا در طبقه همکف بمساحت 7.04 مترمربع (نسبت به راي) -2
کاهش بنا در طبقه اول بمساحت 16.26 مترمربع (نسبت به راي) -3

اضافه بنا در طبقه دوم  بمساحت 2.84 مترمربع.(همزمانساز-سال تخلف 1392) -4
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 2.84 مترمربع.(همزمانساز-سال تخلف 1392) -5

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 2.84 مترمربع.(همزمانساز-سال تخلف 1392) -6
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 2.84 مترمربع.(همزمانساز-سال تخلف 1392) -7
اضافه بنا در طبقه ششم بمساحت 2.84 مترمربع.(همزمانساز-سال تخلف 1392) -8

اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 1.28 مترمربع(سال تخلف 1393) -9
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 74.21  -10

مترمربع(سال تخلف 1393)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پارکینگ به مسکونی در طبقه اول به مساحت 41.90  -11

مترمربع (همزمانساز-سال تخلف 1392)
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري اختصاصی زیر راه پله در زیرزمین به مساحت  -12

4.54 مترمربع(سال تخلف 1393)
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث  انباري اختصاصی زیر رمپ در زیرزمین به مساحت  -13

7.37 مترمربع(سال تخلف 1393)
باب کسري پارکینگ مسکونی و 2 باب کسري پارکینگ تجاري (سال تخلف 1393) 7  -14

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در طبقات به -15
مساحت مجموعاً 209.84 مترمربع (سال تخلف 1393)

//.استعالم موقعیت مکانی دارد
*****************************

حالیه کمیسیون ماده100 طی نامه به شماره 250373-1397 مورخ 1397/12/21 اعالم نموده 
تا در خصوص افزایش تعداد واحد و کسري پارکینگ و کاربري مجددا بررسی و طی گزارش 

".جدید به کمیسیون ارسال گردد
//.گزارش فوق در تاریخ 1397/12/21 بروز شده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی براي توسعه طبقه مازاد ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
62,558,000(شصت و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 10.09  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/23 2/98/13458 بدوي باقرآباد-  
بن بست 
سار

2-1-10033-15-1-0-0 110
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 12 مورخ 1394/04/02 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 
.233/69 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:129/92مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21/64 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21/64 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21/64 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به مساحت 65/00  -4
مترمربع

عدم اجراي راه پله به بام به مساحت 22/70 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6

طبقات به مساحت مجموعاً 0/56 مترمربع
مشمول تبصره 7 نمی گردد.(تراکم اعطایی ندارد) -7

.کسري پارکینگ ندارد -8
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد با توجه به احداث یک طبقه مازاد -9

.مشمول سیما و منظر شهري نمی گردد -10
از بابت اضافه بنا به مساحت 119/83 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 0/66 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/97/12007 مورخ 1397/05/13 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/12277

. مورخه 1397/06/24 می باشد
همچنین پس از راي کمیسیون ماده صد، گواهی عدم خالف به شماره 305858 مورخ 

.1397/09/17 صادر گردیده است
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 10/09 مترمربع به صورت توسعه طبقه مازاد (سال وقوع 1398) -1
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت  -2
0/1 مترمربع (با توجه به تغییر نقشه برداري ممهور به مهر نقشه بردار نسبت به پرونده 

ارسالی به کمیسیون ماده صد)
.حالیه درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي 

مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,252,104,000(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه 
و  دو میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.06  2.5
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي 1398/04/30 2/98/13461 بدوي سردار -
جنگل-عطا 
آفرین-نهم

2-2-10012-151-1-0-0 110
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/214 مورخه 1396/12/28 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 489.50 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 126.38 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.26 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.26 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.26 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.26 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 9.34 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
.در طبقات مجموعاً به مساحت  0.48 مترمربع

.رعایت عقب نشینی و ارتفاع پیلوت (ارتفاع 2.40) در هنگام پایانکار الزامیست -7
فعال رعایت پارکینگ می گردد (ضمنا درب پارکینگ  از دو درب 3 متري به 3 درب  -8
تبدیل گردیده است که خارج از ضوابط شهرسازي می باشد همچنین یک عدد پارکینگ 

حاشیه اي حذف گردیده است.)
.در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -9

. داراي تغییر جانمایی ساختمان به مساحت 22.20 متر مربع است -10
 . با توجه به عدم جانمایی فضاي سبز به مساحت  30 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -11

. به مساحت 6.61 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -12
از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 0.8 متر مربع که صرفا -13

.مشمول عوارض درآمدي می باشد
.سال وقوع 1397می باشد

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

*********************************************************
*******************

از بابت موارد ذکر شده باال داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13586 مورخ 
98/05/27  می باشد. لیکن با توجه به حذف پارك حاشیه اي یک باب کسري پارکینگ دارد 

.که مشمول عوارض درآمدي می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي علی نورمقصودي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت3.73 مترمربع ،اضافه بنا در 
طبقه پنجم بمساحت 23.59 مترمربع ،  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
به مساحت 23.23 مترمربع، اضافه بنا در انباري ودر زیرشیروانی بمساحت 36.17 
متربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب  0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 145,689,600(یکصد و  چهل و  پنج 

میلیون و  ششصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 86.72  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/05/01 2/98/13462 بدوي منظریه 
-خیابان 15 
خرداد-کوچ
ه بنفشه 1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 193 مورخه 1394/12/27 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 
2466/5 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله  اتمام نازك کاري و سفت 

.کاري (فاقد قعالیت کارگري)می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 49/83 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 3/73 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/19 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/19 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/19 مترمربع -4

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/19 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 23/59 مترمربع(به علت عدم رعایت 2 متر عقب  -6

سازي)
اضافه بنا در راه پله و آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت 22/51 مترمربع -7

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 3/10 مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9

مساحت 23/23 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -10

 به مساحت 13/66 مترمربع
کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 واحد به 9 واحد مسکونی -11

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -12
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -13

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -14
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 61 درصد می باشد.(به میزان 1 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به قدمت بنا که مربوط به پیش از تصویب طرح تفصیلی می باشد، قابلیت طرح 
و بررسی در کمیسیون ماده صد را ندارد.

ردتخلف 6.5  0
 

55000  , 1332 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/08 2/98/13463 فرم 
قرار

خیابان 
شریعتی - 
بازارچه 
صیقالن-جن
ب سراي 
  ملک

2-1-10157-31-1-0-0 110
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -122525-98/7/10 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل 
: آمده از پالك فوق  وضعیت موجود مکان فوق بصورت دوباب مغازه به شرح زیر

باب اول از سمت راست با فعالیت شغلی  خشکبار فاقد بالکن و  تابلوي تبلیغاتی  بمساحت -1
تقریبی 6/50 متر مربع  ( سرقفلدار آقاي سید محمد رسول سید رهبر دوست) برابر مدارك 
ارائه شده داراي برگ اسناد رسمی از نوع سند مصالحه سرقفلی مورد معامله ششدانگ حق 
کسب و پیشه و سرقفلی یکباب دکان از دوباب از پالك ثبتی 718 داراي بالمانع بشماره (    
3/33/53و3/22/1139-75/1/29  ) از شهرداري قید شده که بشماره (   75/2/2-110365   
 ) در دفترخانه شماره 46 رشت ثبت گردیده است . با توجه به بالمانع صادره تخلف زیربنایی 
ندارد . حالیه بر روي مغازه فوق تعمیرات جزئی شامل : نصب درب کنترلی و شیشه 

سیکوریت و رنگ آمیزي و تعویض ناودانی قدیمی بدون تعویض سربندي و افزایش ارتفاع و 
مرمت دیوار مشترك قدیمی  که با مصالح چوب و خشت بوده  با سازه آجر و گچ و سیمان 

. مرمت گردیده است
باب دوم فاقد بالکن و فعالیت شغلی و تابلوي تبلغاتی بمساحت تقریبی 6/50 متر مربع      -2
( سرقفلدار مرحوم محمود رزاز ) داراي برگ اسناد رسمی از نوع سند اجاره مستقل مورد 
اجاره سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب دکان از پالك 718 میباشد .از بابت مغازه فوق 
بالمانعی و  سوابقی از سوي وارث ارائه نگرددیه است. قدمت مغازه با توجه به اجاره نامه و 

..وضعیت موجود مربوط به سال 1332 میباشد
: با توجه به بررسی بعمل آمده و سوابق موجود در شهرداري موارد تخلف به شرح زیر است
مغازه باب دوم بسطح تقریبی 6/50 متر مربع فاقد فعالیت شغلی  با قدمت سال 1332 (  -1

 سرقفلدار آقاي مرحوم محمود رزاز )
حالیه مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر  
رشت مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض 
مالک و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 
حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 05.  3
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/05 2/98/13472 تجدید 
نظر

پل عراق- 
کوچه 
خانقاه -بن 
بست گلها

2-3-10140-32-1-0-0 110
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در خصوص دو واحد کسري پارکینگ با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض 
مالک و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 
حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان 2 طبقه در 4 واحد مسکونی به 
 .شماره 2839/109 و داراي پروانه و پایان کار مندرج در جدول سوابق می باشد

به همین صورت داراي صورتمجلس تفکیکی شماره 49654 مورخ 1385/07/20 بوده و پس 
از دریافت پایان کار اقدام به احداث یک واحد مسکونی به مساحت 51.31  مترمربع در 
پیلوت نموده که از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 53.35 مترمربع داراي بدوي 
کمیسیون ماده 100 شماره 12664 مورخ 1386/07/28 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به 

:.شرح ذیل می باشد
دو باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال تخلف 1386-توضیحا کسري پارکینگ  -1

مذکور در زمان ارسال به کمیسیون گزارش نشده بود.)
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.05 مترمربع(همزمانساز-بدلیل خطا در مساحت یابی-  -2

سال 1383)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی در طبقه همکف به مساحت  -3

2.04 مترمربع(نسبت به راي)

تقاضاي دریافت پروانه و پایان کار همزمان جهت دریافت سند مالکیت مربوط به واحد 
.مسکونی مذکور را دارد

مساحت اعیان مندرج در جدول کاربریها در همکف با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه 
.شده و در طبقات با استناد به صورتمجلس تفکیکی فوق الذکر می باشد
.رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي مطابق ضوابط روز الزامیست
//.کلیه آیتم هاي چک لیست پایان کار رعایت می گردد

*****************************
الزم به ذکر است صفحه پایان کار در اصل شناسنامه ساختمان(به پیوست)خالی بوده ولی 
اصل برگه پایان کار با مهر و امضاي شهردار و مهربرجسته ارایه شده و شماره و تاریخ پایان 
کار در صورتمجلس تفکیکی نیز ذکر شده است.همچنین داراي گواهی تفکیک شماره 

//.3/33/23956 مورخ 1385/07/19 (به پیوست )می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  3,312,960,000(سه میلیارد و  سیصد و  دوازده میلیون و  نهصد و  

شصت هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 394.4  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13478 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-سید 
ابوالقاسم
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/43 مورخ 1397/06/24 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 895/49 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري( اجرچینی و سربندي)بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:386/38متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 81/82متر مربع (باانداز بصورت همگن و جزئی از زیربنا  -1

میباشد )
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 75/51 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 75/51 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 75/51 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 75/51 متر مربع-5
  اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/52 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا چهارم به مساحت 6/64متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 1/38  -8
 متر مربع

به مساحت 14/70 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -9
به مساحت 12/5 متر مربع کسري فضاي باز دارد -10

سال وقوع تخلف 1397
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد. (با توجه به اینکه مساحت واحد ها باالي 180 متر مربع بوده هر واحد 

نیاز به 2 واحد پارکینگ  را دارد)
 .تبصره ماده 7  ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به راي دیوان به شماره 970997090400293 مورخ 97.02.29 و رسیدگی 
مجدد و  محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  مورخ معادل 257,114,000(دویست و  پنجاه و  هفت 
میلیون و  یکصد و  چهارده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 179.41  0
 

55000  , 1360
 , 1383

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/11 2/98/13479 رسیدگ
ي 
 مجدد

بازار 
رضا-کوچه 
هدایتی

2-1-10169-1-1-19-0 1111
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ حمام (مطابق سند) 
می باشد.(سند مالکیت ارائه شده فاقد مساحت و حدود اربعه بوده لذا جهت درج مساحت 
.دقیق مساحت و حدود ابعاد پالك نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري از تمامی ملک می باشد)
در ابتدا گزارش اعالم می گردد این گزارش با توجه به شکایت احدي از مالکین (پالك 1584 
و 1583) از مالک دیگر تنظیم گردیده که متشاکی قسمتی از پالك 1584و تمامی پالك 
1583 را در تصرف دارد و عالوه بر تملک اسنادي قسمتی از پالك هاي مذکور مطابق سند 
اجاره نامه شماره 3412 مورخه 1392/02/31 سرقفل دار قسمتی از این پالك ها نیز می 

.باشد
همچنین با توجه به تصرف قسمتی از پالك 1584 توسط شاکی و تعرفه قسمت در تصرف 
متشاکی توسط متشاکی این گزارش تنها در خصوص قسمتی از پالك که کروکی نقشه 
برداري آن نیز ارائه گردیده، می باشد و لذا اظهار نظر در خصوص تمامی پالك به دلیل عدم 

.ارائه نقشه و تعرفه امکان پذیر نمی باشد
همچنین مورد شکایت دو پالك ثبتی را دربر می گردد در صورتی که یک پرونده در این 
خصوص تشکیل شده است لذا در این گزارش به هر دو پالك اشاره می گردد  و مساحت 
.پالك ثبتی 1583 در جدول کاربري ها با شماره ساختمان 2 مشخص شده است

این ملک سابقا و طی همین درخواست و با گزارش کارشناس غیر و به مساحت کلی 390.86 
مترمربع به کمیسیون محترم ماده صد ارسال و طی آن راي بدوي شماره 2/94/9146 مورخه 
1394/11/06 کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب صادر گردیده و متعاقب آن طی اعتراض 
متشاکی پرونده به دیوان ارسال و راي با شماره دادنامه 9609970904300664 مورخه 
1396/03/22 و دادنامه  9609970956600678 مورخه 1396/03/24 و در نهایت دادنامه 
شماره 9709970904300293 مورخه 1397/02/29 صادر گردیده است.(دادنامه هاي مذکور 
پیوست پرونده اند و در صورت ارائه دادنامه دیگري که در پرونده موجود نبوده متعاقبا اظهار 
نظر می گردد).(ضمنا با توجه به تفصیل متن دادنامه هاي مذکور و خالصه نویسی و همچنین 
عدم تفسیر غلط از آنها توسط اینجانب از نوشتن متن و نتیجه راي ها خود داري گردیده و 

.بجاي آن به پیوست پرونده گردیده است)
: تشریح وضع موجود (پالك 1583)

در وضع موجود در پالك ثبتی 1583 یک باب مغازه دو دهنه  به مساحت 48 مترمربع 
موجود بوده که سابقا در سال 1383 قسمتی از آن تخریب گردیده و بر روي کرسی قدیمی با 
احداث دو ستون (بصورت قوطی فلزي) جدید تقویت و قسمتی از سربندي آن تعویض شده، 
موجود می باشد. همچنین این مغازه در سال 1393 نیز تعمیرات جزئی بصورت نماسازي 

.داخلی و خارجی انجام داده است
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با توجه به مدارك موجود و گواهی هاي واحد محترم خالف و درآمد سوابق این پالك (پالك 
:1583) در شهرداري به شرح زیر است

.یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 45.3 مترمربع و فاقد بالکن 
:لذا حالیه داراي تخلف به شرح زیر می باشد

اضافه بنا (بدلیل تخریب دیوار قدیمی و احداث دیوار جدید) به مساحت 2.7 مترمربع  -1
.(سال وقوع تخلف 1383)

انجام تعمیرات کلی بدون مجوز در سال 1383 شامل احداث دیوار حد شمالی، تعویض  -2
.قسمتی از سربندي و احداث دو ستون (بصورت قوطی فلزي) جهت تقویت سازه

.انجام تعمیرات جزئی بدون مجوز در سال 1393 بصورت نماسازي داخلی و خارجی -3
:تشریح وضع موجود (قسمت تعرفه شده پالك 1584)

در خصوص قسمت مورد دعوا پالك 1584 نیز اعالم می گردد قسمتی از آن بصورت بقایاي 
حمام قدیمی به مساحت 43.45 مترمربع باقی مانده که با توجه به قدمت آن و حجم تخریب 
نمی توان آنرا جزء زیر بنا محسبوب نمود و لذا در جدول کاربري ها نیز ورود داده نشده 
است.قسمت دیگر نیز بصورت گاراژ با سقف چوبی به مساحت  147.82 مترمربع بوده که در 
سال 1383مورد تعمیرات جزئی (بصورت تعویض برخی از چوب هاي خرپا) قرار گرفته است. 
قسمت دیگر نیز بصورت گاراژ با سقف فلزي بوده که در سال 1383 احداث گردیده و در زیر 
آن یک باب سرویس بهداشتی به مساحت 1.55 مترمربع و یک باب مغازه به مساحت 15.85 
مترمربع موجود است.(مغاره اخیر الذکر در وضع موجو فاقد تابلو  بالکن بوده و از گاراژ 
مذکور راه دسترسی دارد و بصورت انبار مورد استفاده می باشد). کل گاراژ بصورت تاکسی 

.تلفنی مورد استفاده است
با توجه به مدارك موجود و گواهی هاي واحد محترم خالف و درآمد سوابق (قسمت تعرفه 

:شده پالك 1584) در شهرداري به شرح زیر است
.سایبان به مساحت تقریبی 394.3 مترمربع و یک باب مغازه به مساحت 14.5 مترمربع

:لذا حالیه داراي تخلف به شرح زیر می باشد
اضافه بنا بصورت احداث بارانداز فلزي به مساحت 175.36 مترمربع.(سال وقوع تخلف  -1
1383).(الزم به توضیح است از بابت بارانداز به مساحت 394.3 مترمربع داراي سوابق بوده 
که با توجه به تخریب قسمت اعظم آن در برف سال 1383 تنها به مساحت 147.82 مترمربع 

از آن باقی مانده و لذا مابقی در این آیتم بصورت تخلف گزارش گردید)
اضافه بنا همزمان ساز در مغازه موجود به مساحت 1.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف  -2

(1360.
انجام تعمیرات جزئی به مساحت 147.82 مترمربع بصورت تعویض برخی از چوب هاي  -3
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.خرپا
 :توضیحات تکمیلی

در سند اجاره متشاکی که در ابتدا گزارش به آن اشاره شد قید گردیده: 1- چکه گیري و 
برف روبی و تعمیرات جزئی و کلی با مستاجر و مستاجر باید مورد اجاره را به هزینه شخصی 
خودش تعمیر نموده و پایه هاي مورد اجاره را محکم احداث نماید. 2- مستاجر حق احداث 
اعیانی در مورد اجاره ندارد و چنانچه در مورد اجاره احداث اعیانی نماید از هر جهت و هر 

.بابت مجانا ملک موجر خواهد بود
ضمنا در خصوص دعوا فوق داراي راي دادنامه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت به 
شماره 9509971310301200 مورخه 1395/10/22 و شماره 9609971336200194 مورخه 

.1396/02/26 که پیوست پرونده گردیده نیز می باشند
به استناد خط پروژه شماره 617 به مساحت تقریبی 2.5 مترمربع از اعیان پالك 1583 و به 
مساحت تقریبی 14.5 مترمربع از اعیان قسمت تعرفه شده پالك 1584داراي عقب نشینی 

.می باشد
**********

احتراما در پاسخ به نامه شماره ش ر - 249056 - 1397 مورخه 1397/12/20 کمیسیون ماده 
:صد و گزارش کارشناس محترم دادگستزي، نظر اینجانب به شرح زیر می باشد

کارشناس محترم دادگستري تخلف را به وسعت 355 مترمربع و فلزي اعالم نموده در 
صورتی که میزان تخلف اعالم شده توسط اینجانب هم از لحاظ جنس مصالح تخلف و هم از 

 .لحاظ مساحت با این گزارش مغایر بوده لذا مورد تایید نمی باشد
**********

احتراما در پاسخ به نامه شماره ش ر - 58435 - 1398 مورخه 1398/04/12 کمیسیون ماده 
صد و گزارش کارشناس محترم دادگستري به شماره 58221 مورخه 1398/04/12 اعالم می 

.گردد گزارش کارشناس محترم دادگستري مورد تایید می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,499,097,600(یک میلیارد و  
چهارصد و  نود و  نه میلیون و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 223.08  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/11 2/98/13484 بدوي چمارسرا-ط
القانی-عارف
ي- ادراکی

2-2-10196-59-1-0-0 111
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم احداث سوییت در همکف راي به جریمه به مبلغ578,121,600(پانصد و  
هفتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 86.03  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/11 2/98/13484 بدوي چمارسرا-ط
القانی-عارف
ي- ادراکی

2-2-10196-59-1-0-0 111
2

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 7 واحد، نظر به اینکه موضوع تخلف 
در تبدیل پیلوت به سوییت منجر به جریمه گردیده است لذا در این بند موضوعا 

منتفی می کردد.

سایر 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/2 مورخ 1397/04/04 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت و زیرزمین در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 750.35 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:279.53 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 38.70 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 38.70 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 38.70 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 38.70 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 38.70 مترمربع -5

کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.59 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 29.58 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد از بابت افزایش ارتفاع پیلوت و تبدیل پیلوت به مسکونی(در  -8
طبقه همکف)به مساحت 86.03 مترمربع (الزم به ذکر است تبدیل پیلوت به مسکونی به 
مساحت 86.03 مترمربع مطابق مذاکرات صورت گرفته در منطقه دو بصورت طبقه مازاد 
اعالم گردیده فلذا بصورت تخلف جداگانه تبدیل پیلوت به مسکونی گزارش نشده است.)

عدم اجراي قسمتی از پیلوت به مساحت 86.03 متربع (این مورد با توجه به توضیحات  -9
بند (8) و اعالم مساحت تبدیل پیلوت به مسکونی بعنوان طبقه مازاد درج شده است.)

.کسري پارکینگ ندارد -10
.مترمربع کسري فضاي باز و 60.44 مترمربع کسري فضاي سبز دارد 67.48 -11

تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 7 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -12
بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 47.33 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 76درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد 
.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

***********************************
دبیر کمیسیون ماده 100 طی نامه شماره 248260-1397 مورخ 1397/12/19 درخواست 
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نموده: در خصوص تعداد طبقات و میزان دقیق تخلفات مجددا بررسی و پس از اصالح جهت 
اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد.  در پاسخ تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 
86.03 مترمربع مطابق مذاکرات صورت گرفته در منطقه دو بصورت طبقه مازاد اعالم گردیده 
است. (توضیح اینکه مطابق نقشه هاي زمان صدور پروانه موجود در پرونده بایگانی و با توجه 

به اختالف ارتفاع دو کوچه حدود شمالی و جنوبی به همین صورت مشتمل بر 
//زیرزمین-پیلوت و طبقات اول تا سوم داراي پروانه می باشد.)

در خصوص اعتراض آقاي رضا مهربان جورشري و شرکا نسبت به راي بدوي به شماره 
فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر 
از اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري بابت کلیه تخلفات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه 

از ضریب  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,038,072,000
(یک میلیارد و  سی و  هشت میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.

جریمه 123.58  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/27 2/98/13494 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-خیا
بان گونی 
بافی-نبش 
دارایی

2-3-10025-10-1-0-0 111
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راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی بمساحت 70.36 مترمربع تأیید می گردد. جریمه 70.36  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 125 مورخ 1396/07/27بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1024/41متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 118/33 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 14/52 متر مربع  بوده که از این مقدار به مساحت 2/09 -1

متر مربع بصورت احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 25/55 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 25/55 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 25/55 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 25/55 متر مربع-5
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 1/61 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت  احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 2/23 -7
 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري  در زیرشیروانی به مساحت 3/02 -8
 مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 47/63 متر مربع در همکف و به 
مساحت 22/73 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 70/36 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد. (در پروانه صادره پارکینگ 1 و 2  با تزاحم یکدیگر صادر  شده است)

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و میزان تخلفات ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري ها در خصوص تبدیل 
راه پله به بناي مفید در طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 66,931,200(شصت و  شش میلیون و  نهصد و  سی و  یک هزار و  

دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 19.92  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/05/26 2/98/13509 بدوي پل 
عراق-کوچه 
حاتم-بن 
بست 
دانشوري

2-3-10136-4-1-0-0 111
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/56 مورخ 1397/07/30 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 624.94 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت کلی 

:5.23 مترمربع به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.68 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.68 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.68 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.68 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.51 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 19.92 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 3 متر می 

باشد.)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -7

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 66.28 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي قربانعلی غمخوار  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 8.66 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 41,568,000(چهل و  یک میلیون و  پانصد و  

شصت و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 8.66  4
 

1200000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13511 بدوي پل عراق -
دانشسرا-ر
وبروي 
کوچه ارم 
کوچه شهید 
-نجفی

2-3-10177-23-1-4-0 111
5

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
داراي برگ معامالت تک برگی از نوع سند صلح مشتمل به رهن ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 15/81 مترمربع و ششدانگ انباري به مساحت 6/74 مترمربع  مورد مصالحه 

ششدانگ مالکیت یکباب مغازه با حق سرقفلی و حق کسب و پیشه  بشماره 1889/29 قطعه 
  4 تفکیکی

بالمانع بشماره 3/22/70648-91/8/21 از شهرداري براي ددفترخانه شماره 155 رشت  
صادر   که بشماره 11313-91/9/20 در این دفترخانه ثبت گردیده است. وضعیت موجود بر 
روي پالك فوق بالکنی  موجود است که از بابت آن سوابقی از سوي مالک و شهرداري رویت 
نگردید برابر کروکی نقشه برداري  توسط مهندس نقشه بردار آقاي  مهندس محمد ابو 
مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال بشماره 00067-610-11 مساحت مغازه در همکف بسطح 
22/55 متر مربع از این مقدار بسطح 6/74 بصورت انباري و مساحت بالکن در نیم طبقه 
8/66 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري و مطابقت 

: با بالمانع  مغایرت به شرح زیر است
. احداث بالکن بسطح 8/66 متر مربع  سال محاسبه 1391 میباشد -1

. برابر خط پروزه شماره 566 فاقد عقب نشینی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7. 1800000  , 1393 1398/05/26 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13512 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
توانبخشی- 
کوچه سنگ 
--و معدن

2-1-10033-26-1-0-0 111
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري ، راي صادره 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 
فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي تجدیدنظر در خصوص همزمانساز مسکونی ، 
جریمه بمبلغ 239,119(دویست و  سی و  نه هزار و  یکصد و  نوزده)  ریال عینا تایید 

میگرد

جریمه 2.18  0.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره نامه شماره  2/33/273114-96/4/27 و عطف بنامه شماره ش 
ر-136990-96/7/12 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده  بهمراه مالک از مکان فوق 
وضعیت موجود بصورت یکباب خانه مسکونی قدیمی و یکباب مغازه برابر مدارك ارائه شده  
داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 38/1 بصورت  ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به 
مساحت 163/65 مترمربع از  بابت اعیان به مساحت تقریبی 110 مترمربع داراي بالمانع 
شماره 3/33/4329 مورخه 1381/02/30 (مندرج در بنجاق شماره 127846 1381/03/11) , 
و بالمانع بشماره 2/22/178872-93/12/9می باشد. در خصوص بناي تجاري در حد شمال 
شرقی پالك صدرالذکر که   به سمت کوچه  را منتهی  میباشد و احداث بارانداز فلزي در 
قسمت ورودي  بالمانعی از سوي مالک و همچنین سوابق موجود در شهرداري  مشاهده 
نگردید بناي تجاري فعال فاقد فعالیت شغلی بوده  بنا به اظهار  مالک جدید در زمان خرید 
ملک  بهمان وضعیت  با همان نماي مغازه اي  بصورت انباري مورد استفاده قرار میگرفته در 
این خصوص داراي استشهادیه محلی با مهر انجمن محل میباشد حالیه با توجه به  کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس  عادل شعبانی گلرودباري 
داراي پروانه اشتغال بشماره  00082-610-11 مساحت عرصه 166 متر مربع  اعیان مسکونی 
بمساحت 112/18 متر مربع و مغازه 20/96 متر مربع  اعالم گردید  با توجه به کروکی نقشه 

: برداري  موارد تخلف به شرح زیر است
اضافه بناي همزمان ساز اعیان مسکونی بسطح 2/18 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -1

 یابی با قدمت قبل از بالمانع سال محاسبه  1380
تبدیل مسکونی به  تجاري بسطح 20/96 متر مربع (سال 1395 ) -2

احداث بار انداز  با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت سایه روشن  در حیاط در قسمت  -3
ورودي ساختمان  بسطح تقریبی 10 متر مربع سال محاسبه تخلف  (سال 1393 )

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري (سال 1395 ) -4
 

به استناد خط پروژه شماره 992 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/7 مترمربع از 
.عرصه می باشد

-------------------------------------------------------------
---------

احتراما با توجه به بررسی بعمل آمده و برابر نظریه کارشناس رسمی قوه قضایه  مهندس علی 
 روشنی  سال وقوع تخلف  اعالم شده صدرالذکر اصالح  گردید و مورد تائیید میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  1
برابر ارزش معامالتی براي  تبدیل راه پله به بناي مفید و انباري بیش از 5متر، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 33,868,800(سی و  سه میلیون و  هشتصد و  شصت و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.08  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/28 2/98/13514 بدوي پیرسرا-خیا
بان 

جاللی-کوچ
ه طلوع

2-2-10009-114-1-0-0 111
7

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  477,187,200(چهارصد و  

هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 63.12  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 145 مورخ 1396/10/23 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 463/57 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 63/12 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 8/7 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 18/14 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 18/14متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 18/14 متر مربع-4
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 10/73 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول تا سوم به مساحت 9/72 متر مربع (عرض راه پله در طبقات 2/62 متر میباشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 0/36 -7
 متر مربع

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
 .کسري پارکینگ ندارد

 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 742,372,500(هفتصد و  چهل و  دو میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو 

هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 95.79  2.5
 

3100000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/05/26 2/98/13516 بدوي -
دباغیان-مح
-مدنژاد

2-3-10088-15-1-0-0 111
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

265,112,000(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 21.38  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/40 مورخه 1397/06/17 بصورت 1 
طبقه روي مغازه به انضمام انباري زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري و به 

.مساحت کلی 172.35 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 94.61 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 3.17 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 58.52 مترمربع که از این مقدار به مساحت 4.89  -2
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1398.
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 32.92 مترمربع بصورت احداث یک باب اتاق.(سال  -3

.وقوع تخلف 1398)
کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 7.58 مترمربع که از این مقدار به مساحت 5  -4

مترمربع بصورت عدم اجراي انباري و به مساحت 2.58 مترمربع بصورت کاهش فضاي راه پله 
.می باشد

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 21.38  -5
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -6
در طبقه اول به مساحت 1.18 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله بصورت میانگین  

.2.7 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی گردیده است -7

با توجه به پرداخت یک باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه، حالیه داراي  -8
.یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما اجرا گردیده است)
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می باشد -11

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.96درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 82.47 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

28.66  0
 

55000  , 1357 1398/05/27 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13519 بدوي باقرآباد-روب
روي لواشی

2-1-10012-30-1-0-0 111
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی  بصورت مشاع مشترك 
.یک باب خانه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي اعالم شه به 
.استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

:وضع موجود بصورت 3 باب مغازه و بخشی از زمینی بایر و مصحور  به شرح زیر میباشد
مغازه  شماره 3 به مساحت 8/93 متر مربع که به دلیل بسته بودن تعرفه نگردید بود که با  -1
توجه به بازدید مجدد که در  تاریخ 1398/04/02 صورت گرفت مغازه مورد  نظر باز و به 

.  عنوان انبار نانوایی مورد استفاده قرار میگزفته است
از بابت مغازه هیچ گونه بالمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده است .(قدمت مغازه باالي  
40  سال)(به دلیل عدم همکاري متقاضی هیچ گونه فیش برقی از طرف متقاضی ارائه داده 

نشده است)

مغازه  شماره 2به مساحت 13/22 متر مربع که به دلیل بسته بودن تعرفه نگردید و اظهار  -2
.نظر در مورد اینکه داراي بالکن دارد یا خیر امکان پذیر نمیباشد

از بابت مغازه هیچ گونه بالمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده است .(قدمت مغازه باالي  
40  سال)(به دلیل عدم همکاري متقاضی هیچ گونه فیش برقی از طرف متقاضی ارائه داده 

نشده است)
مغازه  شماره 1به مساحت 10/01متر مربع  که مغازه فاقد بالکن  و فاقد فعالیت شغلی و  -3

 .فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد
از بابت مغازه هیچ گونه بالمانعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده است .(قدمت مغازه باالي  
40  سال)(به دلیل عدم همکاري متقاضی هیچ گونه فیش برقی از طرف متقاضی ارائه داده 

نشده است)
 .زمینی بایر و محصور به مساحت  20/59 متر مربع  که فاقد اعیان میباشد -4

  .کل ملک که داراي 3باب مغازه و زمینی بایر بوده داراي مساحت 52/75 متر مربع میباشد
*********************************************************
*********************************************************

****************
مغازه  شماره 3 به مساحت تقریبی 7/35 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 16 متري قرار 

دارد
مغازه  شماره 2به مساحت تقریبی 11/3 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 16 متري قرار 

دارد
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مغازه قطعه 1 کال در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد
کل ملک به  از وضع موجود به مساحت28/66 متر مربع در تعریض خیابان 16 متري قرار 

دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  2,125,956,000(دو میلیارد و  یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  شش هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 253.09  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13521 تجدید 
نظر

15
خرداد-کوچ

ه بیانی3
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0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/34 مورخ 1397/05/24 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1125/10 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 221/53 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1397)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 40/33 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45/30 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 45/30 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 45/30 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/30 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 25/25 مترمربع (الزم به توضیح است با توجه به  -6
اجراي انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 2/06 مترمربع مشمول عوارض 

درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 31/56 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 33/19 مترمربع می باشد -9
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 48/61 مترمربع می باشد -10

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده دو درب پارکینگی به طول 3/5 متري تعبیه گردیده 
است. برابر ضوابط مجاز به تعبیه 2 درب پارکینگی 3 متري بوده و در زمان صدور پروانه فاقد 

.پارکینگ حاشیه اي بوده است. لذا مشمول عوارض کسري پارکینگ نمی گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 69/80 درصد می باشد.(به میزان 11/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,070,092,800(یک میلیارد و  هفتاد میلیون و  نود و  دو هزار 

و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 159.24  2
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/06/02 2/98/13522 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بعداز 
هالل احمر

2-2-10161-19-1-0-0 112
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/173 مورخ 1396/12/17 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 448/40 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 159/24 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 25/87 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 12/08  -3

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37/95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 12/08  -4

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 31/60 مترمربع (از این مقدار به مساحت 24/53  -5
مترمربع به صورت احداث انباري زیرشیروانی می باشد)(به مساحت 9/53 مترمربع از انباري 

زیرشیروانی باالي 5 مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 14/58 مترمربع می باشد -7
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 15/00 مترمربع می باشد -8

عدم رعایت پخ عرض دو گذر در طبقات به مساحت 0/3 مترمربع -9
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -10

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81/60 درصد می باشد. (به میزان 15/90 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بناي همزمانساز به مساحت 77.50 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 12,787,500(دوازده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد)  ریال 

محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 77.5  3
 

55000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/16 2/98/13524 بدوي بلوار 
امام-کوچه 
کوکبی

2-3-10067-5-1-0-0 112
2

 در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

55000  , 1360  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
داراي سند مالکیت  دفترچه اي بشماره ثبتی 12/1664 بصورت ششدانگ یکقطعه زمین 
بیاض (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) میباشد از بابت اعیانات داراي بالمانع 

.بشماره 9688-59/3/8 و پرونده درآمدي بشماره 26931 میباشد
برابر سوابق از بابت اعیان دو طبقه در یکواحد مسکونی و انباري  کال بمساحت 279 متر 

. مربع داراي مجوز میباشد
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندي کامیبز هللی  داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00002-600-26 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت کل ساختمان را 
بسطح 378/95 متر مربع در یکواحد مسکونی شامل همکف بسطح 187/61 متر مربع و 
طبقه اول بسطح 173/18 متر مربع و نیم طبقه بسطح 18/16 متر مربع در جدول کابریها 

.بصورت اطاق درج گردیده ترسیم و اعالم گردیده است
وضعیت موجود مکان فوق خالی از سکنه بوده برابر سوابق موجود در شهرداري اعیان در دو 
طبقه بمساحت کلی 279 متر مربع در یکواحد مسکونی و مطابقت آن با کروکی نقشه برداري 
ارائه شده کل اعیان بسطح 378/95 متر مربع در یکواحد مسکونی داراي مابه التفاوت بنا 

:بسطح 99/95 متر مربع میباشد مغایرت به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 48/11 متر مربع    ( ازاینمقدار بسطح 12/12 متر مربع  -1
بصورت احداث راهپله ) ( سال محاسبه تخلف از بابت احداث راهپه بسطح 12/12 متر مربع 

سال 1398 و مابقی بسطح 35/99 متر مربع سال 1360 )
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 33/68 متر مربع ( از این مقدار بسطح 10/33 متر مربع  -2
بصورت احداث راهپله )( سال محاسبه تخلف از بابت احداث راهپه بسطح 10/33 متر مربع 

سال 1398 و مابقی بسطح 23/35متر مربع سال 1360 )
اضافه بنا در نیم زیر شیروانی بسطح 18/16 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1360) -3

 -------------------------------------
برابر خط پروژه شماره 2582 داراي عقب نشینی بسطح تقریبی  یک متر مربع داراي عقب  

. نشینی میباشد
------------------

الزم بذکر است : در حد شمال ملک در قسمت  حیاط به سمت کوچه اعیانی بسطح تقریبی 
54/86 متر مربع بدون مجوز موجود بوده مالک نسبت به جمع آوري آن اقدان نموده و کاال 

.تخریب گردید و مساحت آن از جدول کابریها حذف گردیده است
همچنین در خصوص  تعمیرات صورت گرفته داراي شکوائیه  همسایه بشماره 

.34531-98/3/4 میباشد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 397,824,000(سیصد و  نود و  هفت میلیون و  

هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 59.2  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/28 2/98/13525 بدوي دکتر 
حشمت-کو
چه 
عسجدي

2-2-20106-81-1-0-0 112
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/64 مورخ 1397/08/14 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 522.10 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:26.56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.64 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.64 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.64 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.64 مترمربع -4

کاهش بنا از بابت عدم احداث راه پله و آسانسور آخر به مساحت 22.50 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 32.64 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.65 متر می باشد.)

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 68.55 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سابقه در واحد خالف ندارد.سال تخلف 1398 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 

527,973,600(پانصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  سه هزار و  
ششصد)   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 57.14  2.75
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/26 2/98/13526 بدوي چمارسرا-ك
وچه معاف

2-2-10194-118-1-0-0 112
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 190,108,800(یکصد و  نود میلیون و  یکصد و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.29  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/49 مورخ 1397/07/08 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 484/03 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (آجر چینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:80/57 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 4/92 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 6/17 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 6/17 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 6/17 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم   به مساحت 57/14 متر مربع بصورت یک  طبقه مازاد از بابت -5
عدم اجراي راهرو - موتورخانه و تاسیسات -و انباري زیرشیروانی مجموعا به مساحت 39/7 

متر مربع
 کاهش راه پله اسانسور در زیرشیروانی به مساحت 3/3 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 4/86 متر مربع

سال وقوع تخلف 1397
 .کسري پارکینک ندارد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري فضاي باز و سبز ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي همکف  وطبقات و تبدیل 

پیلوت به اعیان مسکونی به آموزشی  حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ  1,211,518,800(یک میلیارد و  دویست و  یازده میلیون و  
پانصد و  هجده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.ضمناً با توجه به نامه 
شماره ش ر-69561-مورخ 98.04.27 مبنی بر اصالح نام مالک بدینوسیله راي 

اصالحی بدوي باتغییر نام به شرکت سهامی سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو 
صادر میگردد بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون دادنامه اصلی ممنوع میباشد.

جریمه 890.69  1
 

1300000  , 1388
 , 1389
 , 1394

تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1398/04/30 2/98/13527 اصالح
ي 
بدوي

دکتر -
حشمت--ر
زاقی

2-2-20105-72-1-0-0 112
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 585,000,000(پانصد و  هشتاد و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 450  1
 

1300000  , 1388
 , 1389

مساحت کسري پارکینگ

در خصوص عدم رعایت ضوابط ایمنی ساختمان مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود بهنگام صدور پایان کار اقدام نماید.

سایر  0
 

1300000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ9.75 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.75  0
 

1300000  , 1389 تجاوز به معابر عمومی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه توسعه شماره 136 مورخه 1388/07/01 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت 1 واحد آموزشی و به مساحت کلی 1990 مترمربع صادر گردیده است که در این 
راستا الزم به ذکر است از این مقدار به مساحت 614 مترمربع اعیان موجود (بصورت 
.مسکونی) و به مساحت 1376 مترمربع اعیان احداثی (بصورت آموزشی) می باشد

حالیه عملیات ساختمانی ساختمان جدید الحداث در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به 
ارائه کروکی نقشه برداري از کل پالك داراي اضافه بنا در ساختمان جدید االحداث به 
مساحت 77.61 مترمربع و کاهش بنا در اعیانات قدیمی به مساحت 80.9 مترمربع به شرح 

:زیر می باشد
.(الزم به توضیح است کلیه اضافه بناهاي اعالم شده بصورت آموزشی است)

اضافه بنا در همکف ساختمان جدیداالحداث به مساحت 38.01 مترمربع.(الزم به توضیح  -1
است از این مقدار به مساحت 14.35 مترمربع (بصورت نگهبانی) و به مساحت 11.68 مترمربع 
(بصورت سرویس بهداشتی) و جدا ساز می باشد).(به مساحت 11.98 مترمربع سال وقوع 

.تخلف 1389 و مابقی سال وقوع تخلف 1394)
.(کاهش بنا در همکف اعیانات ساختمان قدیمی به مساحت 35.66 مترمربع)

اضافه بنا در طبقه اول ساختمان جدید االحداث به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع  -2
.تخلف 1389)

.(کاهش بنا در طبقه اول ساختمان قدیمی به مساحت 22.62 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه دوم ساختمان جدید االحداث به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع  -3

.تخلف 1389)
.(کاهش بنا در طبقه دوم ساختمان قدیمی به مساحت 22.62 مترمربع)

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -5

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 7.58 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -6
تبدیل پارکینگ و پیلوت ساختمان جدید الحداث به فضاي آموزشی به مساحت 279.98 -7

. مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389)
تبدیل کل ساختمان قدیمی از مسکونی به آموزشی به مساحت 533.1 مترمربع.(سال  -8
وقوع تخلف 1389).(در این راستا اعالم می گردد سابقا و قبل از صدور پروانه توسعه فوق 
الذکر این تخلف به کمیسیون محترم ماده صد ارجاع گردید که در این خصوص داراي راي 
بدوي شماره 17171 مورخه 1387/09/10 کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده به وضع سابق می 
                                                                                            .باشد).(سال وقوع تخلف 1388)
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داراي 18 باب کسري پارکینگ آموزشی (غیر مسکونی) است که سال وقوع تخلف 5 باب  -9
.آن 1388 و 13 باب آن 1389 می باشد

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -10
ضمنا الزم به یادآوریست قبال و هنگام صدور پروانه ساختمانی راي بند 41 کمسیون ماده 5 

:مورخه 1387/11/01 به شرح زیر براي پالك فوق صادر گردیده بود
با احداث ساختمان آموزشی با حفظ کاربري مسکونی بصورت 4 طبقه روي پیلوت موافقت 

.می گردد.(با سطح اشغال 268 مترمربع)
به استناد خط پروژه شماره 2165 به مساحت 0.75 مترمربع از هر طبقه اعیان جدید 
.االحداث و به مساحت 9 مترمربع از عرصه داراي تجاوز به شارع می باشد

همچنین پالك فوق یک بار بصورت تقریبی به کمیسیون محترم ماده صد ارسال گردیده که 
کمیسیون محترم با اشاره به درخواست گزارش مجدد دقیق پرونده (طی نامه شماره 

.135591 مورخه 1397/07/15)، آن را به منطقه عودت نمود
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 249960 مورخه 1397/12/21 سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی رشت  را ارائه نموده که طی آن اعالم شده با توجه به اینکه نسبت به اجراي دو 
دستگاه راه خروج دور بندي شده و سیستم اطفاي حریق دستی از نوع هوزریل و سیستم 
اعالم حریق اقدام ننموده است، از این رو ساختمان مذکور از نظر ضوابط ایمنی مورد تایید 
این سازمان نمی باشد، خواهشمند است موضوع تخلف ایشان در قالب کد مربوط به عدم 
رعایت ضوابط آتش نشانی (کد 1047) جهت اتخاذ تصمیم شایسته به کمیسیون ماده صد 

.قانون شهرداري گزارش گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 332,740,800(سیصد و  سی و  دو میلیون و  

هفتصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 66.02  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13528 بدوي -
دباغیان--د
هم

2-3-10142-8-1-0-0 112
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخ 1393/02/15 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1947/50 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 205/25 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36/67 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16/24 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 55/05 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -10

.میزان عرض باقیمانده راه پله برابر 2/20 متر می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -12

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -13
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است درخصوص کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت و سایر 
.تخلفات احتمالی مجددا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 52/00  مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
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آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 14/02 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد 
.طی صورتجلسه شماره 2/98/13528 مورخ 1398/06/02 مبنی بر جریمه می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0/46 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 41/03 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
قابل ذکر است سال وقوع تخلف آیتم شماره 1 و 2 به صورت همزمانساز (1398) و آیتم هاي 

.شماره 3 الی 10 پس از راي مزبور (1398) می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 65/00 درصد می باشد. (به میزان 6/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده از با بت اضافه بنا در طبقه همکف  به مساحت 67.35 متر 
مربع و اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.22 متر مربع  با توجه به اخذ سرقفلی  
توسط کارشناسان رسمی قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.و به رد آن 

اظهارنظر می گرد . 

ردتخلف 96.57 3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/22 2/98/13529 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه قربانی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 801,000,000(هشتصد و  یک میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 150  1.5
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/22 2/98/13529 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه قربانی

2-1-10117-4-1-0-0 112
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 66639 مورخ 98.4.24کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6450000000 ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,290,000,000(یک میلیارد و  دویست و  نود 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 310.34  1.5
 

3560000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید.  ردتخلف 3560000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -239793-97/12/8 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق برابر  سوابق موجود در شهرداري  بصورت یکباب آپارتمان دو طبقه شامل 
همکف یکواحد مسکونی بسطح 104/40 متر مربع  (مربوط به قطعه اول تفکیکی )و طبقه اول 
بصورت مسکونی بسطح 109/37 متر مربع  (مربوط به قطعه دوم تفکیکی )داراي بالمانع 
بشماره هاي 2/33/213888-94/8/5 و 2/33213889-94/8/5 میباشد و همچنین از بابت 
تعمیرات  جرئی  داخلی شامل  اجراي گچ کاري و کاشی کاري و اجراي نما  با رعایت  مفاد 
میرات  فرهنگی مجوز تعمیرات بشماره 285949-96/3/7 از شهرداري دریافت نمود حالیه 
مالکین جدید بدون مجوز کل حیاط خلوت را  سرپوشیده و به اعیان قدیمی متصل نموده 
مبادرت  توسعه بنا در همکف و طبقه اول  اقدام نموده وهمچنین   با احداث راه پله و باالبر  
طبقه همکف و طبقه اول را بصورت یکواحد  تجاري تبدیل نموده فعال فاقد فعالیت شغلی 
میباشد  با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس کامبیز 
هاللی  داراي پروانه اشتغال بشماره 00002-600-26عضو سازمان نظام مهندسی  ساختمان 
گیالن مساحت عرصه 171/75 متر مربع  و مساحت اعیان طبقه همکف  بسطح 171/75 متر 
مربع ( از این مقدار بسطح 9/25 متر مربع راه پله و بسطح 4/42 متر مربع سرویس بهداشتی 
و بسطح 1/09 متر مربع باالبر) ومساحت اعیان طبقه اول بکسر فضاي راه پله  بسطح 

138/59 متر مربع  اعالم گردیده موارد تخلف  با توجه به  نقشه برداري ارائه شده  و مطابقت 
: با بالمانع  صادره داراي مابه التفاوت بنا بسطح 96/57 متر مربع   به  شرح زیر است

 اضافه بنا در همکف  بسطح 67/35 متر مربع  -1
 اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 29/22 متر مربع -2

 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
: در خصوص تبدیل مکان فوق به تجاري موارد تخلف به شرح زیر است

تبدیل مسکونی در طبقه همکف بسطح 171/75متر مربع به تجاري  ( از این مقدار بسطح  -1
9/25متر مربع بصورت راه پله و 4/42 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی و 1/09 بصورت 

باالبر )
 تبدیل مسکونی در طبقه اول بسطح 138/59 متر مربع به تجاري -2

 به جهت تبدیل 6باب کسري پارکینگ تجاري -3
 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

فاصله حیاط خلوت با ملک مجاور ( همسایه ) رعایت نگردیده است
. برابر خط پروژه شماره 3000 فاقد عقب نشینی میباشد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/12 2/98/13530 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل - 
خیابان 
شهید 
شعاعی 
کوچه 
کمایی - بن 
بست دوم

2-2-10208-101-1-0-0 112
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 187 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 1019/01 مترمربع صادر گردیده است. 
همچنین داراي تمدید پروانه به شماره ارجاع 285006 سال 1395 و همچنین موافقت با 
تغییر جانمایی به شماره ارجاع 299814 سال 1396 می باشد. حالیه ساختمان در مرحله 

.نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 176/28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1396)
اضافه بنا در همکف به مساحت 21/92 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36/20 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36/20 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36/20 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/76 مترمربع (از مساحت مذکور به میزان 9/56  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 0/32 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی به انباري  -7

زیرشیروانی به مساحت 0/5 مترمربع
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می  -8

.باشد
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 132/52 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز  -10

داشته که یک باب تامین گردیده است)
بابت اضافه بنا به مساحت 176/78 مترمربع و تخطی از تبصره 7 داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/97/11690 مورخ 1397/03/08 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 

.2/97/11897 مورخ 1397/04/12 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت یک باب کسري پارکینگ با سال وقوع 1396 می 
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باشد.(جهت واحد باالي 180 مترمربع دو باب پارکینگ نیاز داشته که یک باب تامین گردیده 
است)

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات و تبدیل راه پله به فضاي مفید با ضریب 1.50 

برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 94,046,400(نود و  چهار میلیون و  چهل و  
شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.66  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13531 بدوي شهید امین 
اصغري-اصغ
ري

2-2-10011-21-1-0-0 112
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توضیحات بازدید پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي پالك فوق  برابر 
سوابق موجود در شهرداري پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/155 مورخ 1396/11/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 597.78 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و بر اساس سوابق موجود در 

:سیستم داراي تخلفات زیر می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:12.80 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.20 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.20 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.20 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.20 مترمربع -4
 کاهش بنا زیرشیروانی به مساحت 35.81 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعا 17.91مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 3.5 متر می باشد.)

.کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.50 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 69.13 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.سال تخلف 1397
از بابت اضافه بنا در طبقات همکف و اول به مساحت 8.48 مترمربع و کاهش مساحت راه پله 
و افزودن به بناي مفید به مساحت 5.65 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به 
شماره2/97/12306 مورخ 1397/06/31 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.04 مترمربع(نسبت به راي) -1

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.04 مترمربع (نسبت به راي) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.20 مترمربع (سال تخلف 1397) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.20 مترمربع (سال تخلف 1397) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -5
طبقات به مساحت مجموعا 12.26 مترمربع(سال تخلف 1397)

الزم بذکر است  گزارش فوق  به صورت تقریبی و خارج از ملک به صورت حدودي برداشت  

112
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گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نیست  پس از 
.بازدید از داخل ملک  متعاقباٌ اعالم میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2رشت به طرفیت خانم سیده مریم میر باذل  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات هر طبقه به مساحت 
32.27 مترمربع، اضافه بنا در راه پله و آسانسوربمساحت 10.66مترمربع ، با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 902,748,000(نهصد و  دو میلیون و  هفتصد و  چهل 

و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 107.47  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13532 بدوي خیابان 
تختی 
-خیابان 
کاسپین-کو
چه عابد 
عشقی-بن 
بست برزگر

2-1-10039-6-1-0-0 113
0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/29 مورخه 1397/05/20 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 356.2 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربنید بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 107.47 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 32.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 10.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -7

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
زما صدور پروانه داراي یک درب 3 متري بوده در صورتی گه حالیه در وضع موجود داراي  -8
یک درب 4 متري است.(الزم به توضیح است نه در زمان پروانه و نه در وضع فعلی، پارك 

.حاشیه اي ندارد)
.رعایت فضاي باز و سبز می گردد -9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.98 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
.موجود 76.98 درصد می باشد

الزم به توضیح است در نقشه هاي منجر به صدور پروانه آسانسور نداشته ولی حالیه در وضع 
.موجود آسانسور تعبیه گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

113
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,020,700,800(یک میلیارد و  بیست میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 151.89  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/05 2/98/13534 بدوي رودبارتان-ك
وچه شهید 
محمد پور

2-3-10212-8-1-0-0 113
1
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/4 مورخ 1397/02/06 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 392/82 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اجرچینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:188/32 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 38/93 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48/33متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 48/33 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 48/33 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 4/4 متر مربع-5
 بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6-1/31

بناي مازاد بر تراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 7-3/21
به مساحت 3/1 متر مربع کسري فضاي باز دارد-8

کسري فضاي سبزندارد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت 40/3 متر مربع اضافه بنا در طبقه همکف داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/97/12868 مورخ 1397/11/06 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/13128 مورخ 

.1397/12/12  میباشد
حالیه با توجه به اراي صارده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی به 

:دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 1/37 متر مربع (نسبت به راي صادره ) -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48/33متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 48/33 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 48/33 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 4/4 متر مربع-5
 بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6-1/31

 بناي مازاد بر تراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 7-1/19
به مساحت 3/1 متر مربع کسري فضاي باز دارد-8

113
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*********************************************************
******************************

 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی خود اقدام نماید

سایر 3300000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1398/05/13 2/98/13537 تجدید 
نظر

منظریه-خی
ابان 

ولیعصر-کو
چه 39

2-3-10076-14-1-0-0 113
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 4.4متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.4 3300000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث یک طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 314,424,000(سیصد و  
چهارده میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.64  2
 

3300000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به شماره 
.12/7030 به مساحت 115/50 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

داراي یک باب اعیان بوده که از بابت آن داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد.(به 
مساحت 90 مترمربع)

حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده و نقشه معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي 
تخلفات به شرح زیر می باشد:(سال وقوع 1396)

احداث یک طبقه بر روي اعیان قدیمی به مساحت 47/64 مترمربع (از این مقدار به  -1
مساحت 9/21 مترمربع به صورت ایوان و تراس طبقه اول می باشد)

تعمیرات کلی به صورت احداث راه پله گرد از طبقه همکف به طبقه اول و همچنین نصب  -2
... درب کرکره اي پارکینگ و نصب درب ورودي نفررو و کاشیکاري و

عدم رعایت حداقل 2 متر از پالك مجاور با توجه به ایجاد دسترسی در طبقه اول به  -3
ایوان(سقف سرویس و حمام طبقه همکف)

الزم به توضیح است در طبقه همکف داراي کاهش بنا به مساحت 0/36 مترمربع نسبت به  -4
.بالمانع می باشد

.کسري پارکینگ ندارد -5
به استناد خط پروژه شماره 2291 داراي عقب نشینی به مساحت 4/40 مترمربع (2/10 

.مترمربع از اعیان و 2/30 مترمریع از عرصه) می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

*********************************
با توجه به بازدید صورت گرفته و تصاویر پیوست، در حد جنوبی و جنوب شرقی اقدام به 
نصب سایه روشن و رفع اشرافیت گردیده و همچنین نرده راه پله موجود اتاق هاي 

.زیرشیروانی به روي تراس روباز نصب گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*********************************
از بابت عقب نشینی سند اقرارنامه غیرمالی به شماره 359276 مورخ 1398/06/12 دفترخانه 

.شماره 9 رشت ارائه گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

113
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
 94,669,300(نود و  چهار میلیون و  ششصد و  شصت و  نه هزار و  سیصد) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 9.67  2.75
 

3560000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/28 2/98/13538 تجدید 
نظر

سرخبنده -
جنب 
مسجد 
سرخبنده

--

2-1-10106-99-1-1-0 113
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت حق پیشه و کسب و سرقفلی ششدانگ یک 
.باب دکان (مطابق سند مصالحه سرقفلی شماره 167308 مورخه 1390/09/29) می باشد
مغازه فوق الذکر داراي بالمانع و پروانه تعمیرات با شماره هاي مندرج در سیستم بوده که 

:متن پروانه تعمیرات مذکور به شرح زیر می باشد
 افزایش ارتفاع، تعویض سربندي، کاشی کاري کف، تعویض کرکره برقی و کاشی کاري دیوار
حالیه طی بازدید بعمل آمده متقاضی بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر اقدام به احداث یک 
طبقه به مساحت 9.67 مترمربع (مطابق کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) در 
.همان ارتفاع دریافتی طی مجوز تعمیرات صادره نموده است.(سال وقوع تخلف 1396)
همچنین بر خالف مجوز تعمیرات فوق الذکر متقاضی اقدام به نصب باالبر نیز نموده که تنها 

.راه دسترسی به طبقه اول باالبر مذکور می باشد.(سال وقوع تخلف 1396)
.به استناد خط پروژه شماره 1657 فاقد عقب نشینی می باشد

حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري جهت انشعاب گاز بطول 2 متر آسفالت به 
.عرض 0.45 متر دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
191,900,000(یکصد و  نود و  یک میلیون و  نهصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 57.56  1.25
 

1300000  , 1390
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13540 تجدید 
نظر

-
مطهري--ص
ادقی

2-3-10200-69-1-0-0 113
4
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توضیحات بازدید احترامابر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 394 مورخ 1386/12/28 بصورت 4/5 
طبقه بر روي زیر زمین در 3 واحد مسکونی و یکباب مغازه بمساحت کلی  756/85 مترمربع 
صادر گردیده است،حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و 
همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و 
:خارج از طول 60درصد به مساحت کلی 520/56 مترمربع به شرح زیر  می باشد

اضافه بنا در زیر زمین به مساحت  20/92 مترمربع-1
اضافه بنا در همکف به مساحت 24/85 مترمربع-2
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 51/09 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 69/90 مترمربع (از این مقدار به مساحت 3/33 -4
مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع عام می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 69/90 مترمربع (از این مقدار به مساحت 3/33 -5
مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع عام می باشد)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 69/90 مترمربع (از این مقدار به مساحت 3/33 -6
مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع عام می باشد)

اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه به مساحت -7
181/75 مترمربع(از این مقدار به مساحت 3/33 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به 

سمت شارع عام می باشد)
 اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 32/25 مترمربع-8

تبدیل زیرزمین به انبار تجاري به مساحت 174/47 مترمربع(مطابق تقاضاي مالک و  -9
نقشه پیشنهادي)

تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 12/88 مترمربع -10
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 27/49 مترمربع -11

تبدیل انباري و راهرو به مسکونی در طبقه اول به مساحت 38/20 مترمربع -12
با توجه به زمان صدور پروانه مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر -13

.رشت نمی گردد
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت جهت نورگیري سراسري و کاهش آن از 2 متر به -14

صفر
در حد شرقی داراي تعدادي پنجره بوده که حالیه تمامی آنها کور شده اند ولی شیروانی -15
آن در این حد داراي دامنه می باشد که طبق نامه شماره 33/6146 مورخ 1390/06/22 

.شهرداري رشت حق پنجره و دامنه در این حد را ندارد
.تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 8 افزایش یافته است-16
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داراي 8 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(توضیحاً با توجه به اینکه کسري  -17
پارکینگ به علت توسعه بناي تجاري می باشد  هر8 باب، بصورت تجاري اعالم شده است.)

.راه پله فرار و ایستگاه مشترك فعال ندارد

قابل ذکر است از بابت اضافه بنا به مساحت 517/96 مترمربع در همکف و طبقات و همچنین 
بناي مجازي به مساحت 76/62 مترمربع به دلیل عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت جهت 
نورگیري سراسري داراي راي کمیسیون ماده صد طبق صورتجلسه مورخ 1390/06/15 و 
تجدیدنظر به شماره 12128 مورخ 1390/07/18 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در زیر زمین به مساحت  2.97 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-1

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.8 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-2
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 3.62 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-3

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.99 مترمربع (همزمانساز-سال تخلف 1390)-4
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.99 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1390)-5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.99 مترمربع (همزمانساز-سال تخلف 1390)-6
کاهش بنا در طبقه پنجم و راه پله به بام به مساحت 16.76 مترمربع(نسبت به راي)-7
تبدیل زیرزمین به انبار تجاري به مساحت 174/47 مترمربع(سال تخلف 1396) -8

تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 12/88 مترمربع(سال تخلف 1396) -9
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 27/49 مترمربع(سال تخلف 1396) -10

تبدیل انباري و راهرو به مسکونی در طبقه اول به مساحت 38/20 مترمربع(سال تخلف  -11
(1396

داراي 8 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(مطابق تقاضاي مالک و نقشه پیشنهادي  -12
- سال تخلف 1396)

حالیه متقاضی طی درخواست پیوست اظهارنموده که رمپ و پارکینگ اجرا شده در زیرزمین 
در اثر اشتباهات پیمان کاري در ستون گذاري بنظر غیرقابل استفاده می باشد فلذا نقشه 
پیشنهادي شامل پارکینگ در همکف و ضمیمه کردن زیرزمین بعنوان انباري مغازه را ارایه 

".می نمایم
فلذا گزارش فوق با توجه به تقاضاي مالک و نقشه پیشنهادي ایشان تهیه گردیده و رمپ به 
زیرزمین هنوز موجود بوده و محل آن پر نشده است و  نتیجتاً نقشه برداري ارایه شده با 

.وضع موجود مطابقت ندارد
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همچنین  طی بازدید بعمل آمده اظهار نظر متقاضی در خصوص غیرقابل استفاده بودن رمپ 
//.و پارکینگ موجود در زیرزمین صحیح نبوده و پارکینگ زیرزمین قابل استفاده می باشد

*********************************************
حالیه کمیسیون ماده 100 طی راي شماره 2/97/2480 مورخ 1397/09/06 سوال نموده :در 
صورت اعاده زیرزمین به وضع سابق آیا امکان استفاده از محل مذکور بعنوان پارکینگ وجود 
دارد یا خیر؟ همچنین در صورت اعاده چه تعداد پارکینگ تامین و چه تعداد کسري 

"پارکینگ باقی می ماند؟
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده درصورت اعاده زیرزمین به وضع سابق امکان استفاده از 
محل مذکور بعنوان پارکینگ وجود دارد همچنین با توجه به نقشه پیشنهادي مالک و 
جانمایی پارکینگ ها در زیرزمین،در صورت اعاده به وضع سابق زیرزمین تعداد 4 باب 
//.پارکینگ در زیرزمین تامین خواهد شد و داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري خواهد بود

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
180,931,500(یکصد و  هشتاد میلیون و  نهصد و  سی و  یک هزار و  پانصد)  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 38.91  1.5
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/23 2/98/13543 بدوي عطا -
آفرین-فرع
ي اول-بن 
بست 4 
متري دهم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 143 مورخ 1396/10/17 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت بانضمام زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 160.87 مترمربع 

.صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:38/91 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.22 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.22 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.90 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی  از بابت احداث یک طبقه مازاد  به مساحت 17.01 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی در قسمت راه پله به مساحت 7.53 مترمربع -5

.فضاي باز و فضاي سبز مطابق پروانه صادره رعایت می گردد -6
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74.61 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 74.32 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد (طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 
به جریمه) جریمه بمبلغ 1,268,265,600(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  هشت 
میلیون و  دویست و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 125.82  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/27 2/98/13544 تجدید 
نظر

رشت سام 
(چمارسرا)ك
وچه 
اسماعیل 
فرزانه کوچه 
 سرچشمه

2-2-10208-3-1-0-0 113
6

راي بدوي در خصوص اضافه بناي مسکونی در زیر شیروانی تأیید می گردد. جریمه 05.  0.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي حسین اسفندیاري  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 2 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 
الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 

گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 
قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 150.84  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/27 2/98/13544 تجدید 
نظر

رشت سام 
(چمارسرا)ك
وچه 
اسماعیل 
فرزانه کوچه 
 سرچشمه

2-2-10208-3-1-0-0 113
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/95 مورخ 1397/10/26بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 405/05 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اجرچینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:271/75 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 34/22 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 37/22 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 37/22 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 37/22 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم  بصورت طبقه مازاد به مساحت 125/82 متر مربع-5
 اضافه بنا درزیرشیروانی به مساحت 0/05 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 2/01 متر مربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهروو به انباري در زیرشیروانی به مساحت  -8
 2/95 متر مربع

به مساحت 40 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 36/35 متر مربع کسري فضاي -9
باز را دارد

سال  وقوع 1398
*********************************************************
*********************************************************

*******************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14441 مورخ 
1398/04/22 مبنی برجریمه و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13544 مورخ  

.1398/05/27 مبنی بر جریمه بوده که بپیوست میباشد
 .بعد از راي صادره خالفی منشاهده نشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
توسعه بنا ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  
29,700,000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد هزار )ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 6  1.5
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13545 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-صند
وق 

عدالت-کوچ
ه اجاقی

2-2-20094-42-1-0-0 113
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

76 65000  , 1364  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی مشاع مشترك عرصه یکبابخانه به شماره 389 برابر 
سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد. همچنین داراي سند اعیان به صورت 

.مشاع مشترك اعیان یکبابخانه به شماره مزبور می باشد
داراي سه باب اعیان به انضمام سرویس بهداشتی و انباري موجود در حیاط می باشد. از بابت 

.پالك داراي بالمانع شماره 12950 مورخ 1364/05/21می باشد
حالیه برابر بازدید به عمل آمده اقدام به تعمیرات کلی شامل تعویض سربندي اعیان شماره 3
 و همچنین توسعه بنا در قسمتی از اعیان شماره 3 به مساحت 6/00 مترمربع با قدمت سال 

.1394 گردیده است
مساحت و ابعاد وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

.سازمان نظام مهندسی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 973 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 76/00 مترمربع می 

.باشد
در وضع موجود حد غرب اول به پالك و سپس به کوچه منتهی می گردد لیکن در اسناد 
مالکیت حد غرب داراي مغایرت بوده بدین صورت که برابر سند مالکیت عرصه حد غرب اول 
به پالك و دوم به کوچه منتهی گردیده (سال صدور سند عرصه 1356) و برابر سند مالکیت 

 .اعیان حد غرب کال به پالك منتهی می گردد(سال صدور سند اعیان 1368)
همچنین در حد شمال شرقی قطعه زمینی به شماره پالك 83/1 موجود بوده که از داخل 
.پالك مزبور داراي بازشو بوده و فاقد راه عبور دیگري جهت دسترسی به شارع است
صرفا صفحات 2 الی 5 سند مالکیت اعیان توسط متقاضی ارائه گردیده است و صفحات 

.حقوق ارتفاقی و ... نیز ارائه نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي همزمانساز  راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 4,839,800(چهار میلیون و  هشتصد و  سی و  نه هزار و  هشتصد)  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34.57  1
 

140000  , 1374 تبدیل غیر مجاز 1398/08/08 2/98/13549 بدوي بادي  
اهللا-دبستان 
تائب

2-3-10231-56-1-0-0 113
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 

3,500,000(سه میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

140000  , 1374 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 6.65 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6.65  0
 

140000  , 1374  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 3253/1 به 
.مساحت 189/30 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

در وضع موجود به صورت یک باب ساختمان دو طبقه بر روي همکف به صورت 1 واحد 
سوییت در همکف و 2 واحد مسکونی در طبقات اول و دوم (مجموعا 3 واحد مسکونی) می 

.باشد
از بابت پالك داراي پروانه ساختمانی شماره 330 مورخ 1360/03/04 به زیربناي کلی 291 

.مترمربع است
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 104/68 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 76 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15/07 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13/61 مترمربع -3

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به مساحت 96/59 مترمربع -4
 داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی -5

با توجه به بررسی سوابق موجود از بابت مابه التفاوت عوارض احداث به مساحت 65/50 
مترمربع داراي گزارش کارشناسی به شماره 8742 مورخه 1374/05/25(درخصوص پرداخت 
عوارض مزبور نیاز به گواهی واحد درآمد) ، از بابت  اضافه بنا به مساحت  8/20 مترمربع 
خالف در طبقات اول و دوم و تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 100/50 مترمربع داراي 
راي کمیسیون طی صورتجلسه مورخه 1374/08/08 مبنی بر جریمه اضافه بنا و از بابت 
تبدیل پیلوت به مسکونی راي تخریب و پس از آن مجددا از بابت تبدیل همکف به مسکونی 
به مساحت 93/00 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون طی راي بدوي 
مورخه 1385/11/11 و راي تجدیدنظر به شماره 18409 مورخه 1385/12/08 مبنی بر جریمه 
درخصوص تبدیل و اقدام برابر ضوابط و مقررات شهرداري درخصوص کسري پارکینگ می 

.باشد
لذا حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 30/98 مترمربع اضافه بنا به صورت همزمانساز و به 
علت خطا در مساحت یابی در همکف و طبقات و داراي مابه التفاوت به مساحت 3/59 
مترمربع از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت 
یابی می باشد. همچنین با توجه به عدم پذیرش پارکینگ موجود در نقشه وضع موجود به 
علت ارتفاع کم آن(در بخشی حدود 1/70 متر و در بخشی حدود 1/90 متر) و دارا بودن یک 
باب کسري پارکینگ در آرا کمیسیون ماده صد لذا داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی 

113
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.نیز می باشد
به استناد خط پروژه شماره 1819 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 6/65 مترمربع از 

.اعیان هر طبقه می باشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات (ردیف هاي 2 و 5 )، ضمن تأیید ضریب تعیین 
شده در راي بدوي، با توجه به اشتباه محاسباتی انجام گرفته در تعیین میزان جریمه 
در ردیف 5 راي بدوي، مبلغ جریمه از 318،427،200 ریال به 212،284،800 ریال 

تصحیح  و مبلغ جریمه تخلفات اعالمی به مبلغ 1,053,249,600(یک میلیارد و  پنجاه 
و  سه میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال اعالم می گردد.

جریمه 337.58  2
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/09 2/98/13550 تجدید 
نظر

الکانی-صن
دوق 

عدالت-کوچ
ه امین

2-2-20099-31-1-0-0 113
9

در خصوص توسعه و تبدیل پیلوت به تجاري راي بدوي صادره عیناً تأیید می گردد. جریمه 8.34  3
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

در خصوص کسري پارکینگ راي بدوي صادره عیناً تأیید می گردد. جریمه 50  2
 

1560000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص طیقه مازاد، ضمن تأیید ضریب تعیین شده در راي بدوي، با توجه به 
اشتباه محاسباتی انجام گرفته در تعیین میزان جریمه در ردیف 2 راي بدوي، مبلغ 
جریمه از 1،131،936،000ریال به 848,952,000(هشتصد و  چهل و  هشت میلیون و  

نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال تصحیح می گردد.

جریمه 181.4  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص تراکم اعطائی راي بدوي صادره عیناً تأیید می گردد. جریمه 10.67  0.5
 

1560000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحد راي بدوي صادره عیناً تأیید می گردد. ردتخلف 1  0
 

1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 195 مورخه 1391/08/28 بصورت 3 طبقه 
روي مغازه و 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري به مساحت کلی 

.588.56 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) 
بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:518.98 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 53.4 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 68.04 مترمربع.(در خصوص این طبقه الزم به ذکر  -2
است بالکن تجاري به مساحت 21.55 مترمربع و انباري به مساحت 20.81 مترمربع به واحد 

.مسکونی تبدیل گردیده است)
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53.4 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53.4 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 53.4 مترمربع -5
اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 181.4 مترمربع که از این مقدار به  -6

.مساحت 42.7 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی  بصورت احداث انباري و افزایش سطح راه پله و آسانسور آخر  -7

.به  مساحت 55.94 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 8.34  -8

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 10.67  -9

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 5.83 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -10
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 34.46 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -11
.مسکونی در طبقه اول

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -12
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -13

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -14
همچنین هنگام صدور پروانه ساختمانی داراي بند مورخه 1391/06/23 کمیسیون ماده 5 به 

:شرح زیر می باشد
پس از رعایت عقب نشینی بابت تعریض معبر، با احداث بنا در حد 3  طبقه مسکونی بر روي 
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2 باب مغازه (صرفا جهت نانوایی) به مساحت هاي 38.20 و 26.40 مترمربع و بالکن تجاري ها 
در حد یک سوم و 4 طبقه مسکونی بر روي پیلوت (در 4 واحد مسکونی) و با افزایش تراکم با 
رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك، با تامین پارکینگ مناسب و رعایت سایر ضوابط و 

.مقررات مصوب موافقت گردید
در خصوص راي کمیسیون ماده 5 فوق الذکر الزم به ذکر است در راي و نقشه هاي هنگام 
صدور پروانه ذکر گردیده از دو باب مغازه فوق الذکر تنها باید بصورت نانوایی استفاده گردد 
که طی بازدید بعمل آمده مغازه شماره 1 بصورت بنگاه مورد استفاده می باشد.(ضمنا نانوایی 

.فوق الذکر داراي بارانداز خالف ساز به سمت شارع عام است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و قدمت بنا و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره ش ر- 34202 مورخ 
98.03.04 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام، ضرورتی بر 
قلع بنا احراز نگردید و با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره ش ر -70739 مورخ 98.04.30 به مبلغ 6،752،082،000 ریال 
درخصوص تبدیل مسکونی به تجاري در پیلوت به مساحت 99.19 مترمربع، در طبقه 
اول به مساحت 90.59 مترمربع، در طبقه دوم به مساحت 104.07 مترمربع و در طبقه 
سوم به مساحت 67.36 مترمربع و اینکه نظریه مزبور مورد اعتراض هیچ یک از 
طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد لذا به استناد تبصره 4 
ماده 100 قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
1,350,416,400(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 361.21  0
 

3360000  , 1361
 , 1392

تبدیل غیر مجاز 1398/06/02 2/98/13551 بدوي 105.88 2-1-10118-83-1-0-0 114
0

در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح یا نوسازي برابر مقررات اقدام 
نماید.

رعایت عقب 
نشینی

5.  0
 

74000  , 1360  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص 5 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 840,000,000

(هشتصد و  چهل میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید.       

جریمه 125  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه براي طبقات دوم و سوم که به تجاري تبدیل شده اند و یک بار  و در 
ردیف یک فوق الذکر در قالب تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري ها به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی  راي صادر شده، دلیلی براي صدور مجدد راي براي این 

تخلفات وجود ندارد.

ردتخلف 171.43  0
 

74000  , 1361 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/02 2/98/13551 بدوي 105.88 2-1-10118-83-1-0-0 114
0
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/297751-96/5/9 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه شماره 
ش ر-253508-96/12/13 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 

مدارك ارائه شده از سوي ماك داراي  یک جلد سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 209/1
 بصورت ششدانگ یکباب خانه با حق یک درب ورودي بخانه مجاور شمالی ( سند مالکیت 
فاقد حدود و ابعاد ) میباشد که بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 500 مورخ 1360/03/20
بصورت دو اشکوبه بمساحت کلی 203 متر مربع صادر گردیده بود وضعیت موجود ساختمان 
صدرالذکر بصورت 3 طبقه بر روي دو باب مغازه میباشد. با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
از سوي مالک توسط مهندس نقشه برداري آقاي مهندس علی انصار داراي پروانه اشتغال 
بشماره 00031-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت طبقه همکف بسطح99/19 متر 
مربع  و مساحت طبقه اول بسطح 90/59 متر مربع و مساحت طبقه دوم بسطح 104/07 متر 
مربع و مساحت  طبقه سوم بسطح 67/36 متر مربع  کال بمساحت 361/21 متر مربع ترسیم 

:و اعالم گردیده است. با توجه به پروانه صادره مغایرت به شرح زیر است
 کاهش بنا در طبقه همکف بسطح 2/31 متر مربع -1

تبدیل قسمتی از  پیلوت به یکواحد تجاري با فعالیت شغلی کاالي برق  بسطح 45/16  -2
متر مربع ( از این مقدار بسطح 1/16 متر مربع بصورت باالبر به بالکن طبقه اول ) تنها را 
ارتباطی بین مغازه همکف و بالکن باالبر میباشد. داراي تابلوي تبلیغاتی با نام تجاري  تولید 

نور و ماه نورالکتریک به ابعاد( ارتفاع 1/20 در طول 5 متر)
 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 10/91 متر مربع -3

تبدیل قسمتی از مسکونی طبقه اول به تجاري   بصورت بالکن تجاري به مساحت 44  -4
مترمربع  مربوط به مغازه طبقه همکف تنها راه ارتباطی با مغازه همکف از طریق باالبر 

.میباشد
اضافه بنا  بصورت یکطبقه مازاد در طبقه دوم بسطح 104/07 متر مربع ( از این مقدار  -5

 بسطح 12/32 متر مربع بصورت کنسول به سمت شارع عام )
 اضافه بنا  بصورت یکطبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 67/36 متر مربع -6

.سال محاسبه تخلف 1361 میباشد
: موارد تخلف از بابت تبدیل مسکونی به تجاري  به شرح زیر است

مالک بدون مجوز قسمتی از پیلوت بسطح 54/03 ( شامل راهروي ورودي و موتورخانه راه 
پله و حیاط مشاعی ) و قسمتی از طبقه اول بسطح 46/59 متر مربع ( شامل راهرو و سرویس 
وراه پله مشاعی )و همچنین طبقه دوم بسطح 104/07 متر مربع ( از این مقدار بسطح 12/32 
متر مربع بصورت کنسول به سمت شارع عام ) و طبقه سوم بسطح 67/36 متر مربع  بصورت 
یکجا تبدیل به تجاري با فعالیت شغلی فروش لوازم کاالي برقی   داراي تابلوي تبلیغاتی با 
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.نام کاالي برق مستوفی مورد استفاده قرار داده است
 به جهت تبدیل داراي 5 باب کسري پارکینگ تجاري

.سال محاسبه تخلف 1392میباشد

با توجه به پرسش واحد درآمد در همکف به میزان 28/92 متر مربع در داخل عمق  ****
*** تجاري واقع است

به استناد گواهی واحد محترم نقشه برداري که در سیستم موجود بوده پالك ثبتی 209/1 به 
استناد طرح تفصیلی مصوب 95/11/2 از طرح خیابان 30 متري تختی به معلم داراي 0/5 

.مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد

نظر به اینکه در راي شماره 2/98/13443 – 98/04/18صادره از این 
کمیسیون،اشتباهاً تخلف مالک در تبدیل پیلوت به یک باب مغازه عنوان شده است 
در حالیکه تبدیل پیلوت به مسکونی است ، دادنامه فوق الذکر اصالح می گردد.  
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن تائیدراي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
326,995,200(سیصد و  بیست و  شش میلیون و  نهصد و  نود و  پنج هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.بدیهی است دادن رونوشت از حکم، بدون 

دادنامه اصلی ممنوع می باشد.

جریمه 48.66  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13552 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطا 
آفرین-کوچ
ه دهم

2-2-10048-112-1-0-0 114
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
تبدیل پیلوت به مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 434,716,800(چهارصد و 
 سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 64.69  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/220 مورخ 1396/12/28 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 561.49 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت ( عدم اجراي تراز زیر شیروانی ) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 48.66 

:مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.22 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.22مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.22مترمربع -3

. انباري زیر شیروانی به مساحت 49.75 متر مربع که فعالً اجرا نگردیده است -4
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد مسکونی به مساحت  -5
64.69 مترمربع. ( با توجه به اجراي سفت کاري و کف سازي صرفاً در این قسمت ، ارتفاع 

مجاز واحد مسکونی  2.60 رعایت گردیده است )
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -6

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال رعایت پارکینگ میگردد. ( بدیهی است  -7
اعالم  تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و غیره  به دلیل عدم انجام دیوار چینی و 

سربندي مجدداً قابل بررسی خواهد بود  . )
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -8

. موجود 65.71 درصد است
.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -9

 . با توجه به جانمایی فضاي سبز به مساحت  40 متر مربع کسري فضاي سبز ندارد -10
 . کسري حد نصاب فضاي باز ندارد  -11

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست ، 
ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، 
به مبلغ  418,248(چهارصد و  هجده هزار و  دویست و  چهل و  هشت) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 76.05  0.1
 

55000  , 1355 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13556 تجدید 
نظر

--باقرآباد- 2-1-10011-32-1-0-0 114
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1,813,350(یک 
میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.49  2
 

55000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ69.49متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

69.49  0
 

55000  , 1355  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/319275-97/7/14 شهرداري منطقه و عطف بنامه شماره 
ش ر - 224267-97/11/17 کمیسیون محترم شعبه ( 4) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق 
 بصورت یکباب خانه مسکونی قدیمی  برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک  بصورت نسقی 
داراي فروشنامه عادي بوده  و از بابت اعیان داراي پروانه ساختمانی بشماره 1317/5/9-430
 بصورت اطاق و ایوان و یکباب دکان که مساحت قید نشده است و همچنین داراي مجوز 
دیوار گذاري  از شهرداري بطول 7 متر  بشماره 3/33/4241-73/4/2 میباشد ( از بابت 
مدارك ارائه شده سوابقی در شهرداري موجود نیست در اینخصوص نیاز به گواهی واحد 
. درآمد میباشد .)برابر گواهی واحد درآمد سوابقی از بالمانع رویت نشده است

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي  مهندس محمد جواد موذن 
زاده  داراي پروانه اشتغال بشماره 00006-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت کل 
عرصه بسطح 152/09 متر مربع و مساحت اعیان کالبسطح 92/53 متر مربع ترسیم و اعالم 

: گردیده است . موارد تخلف به شرح زیر است
با توجه به مساحت اعالم شده  عرصه بسطح 152/09 متر مربع و مساحت اعیان بسطح  -1
92/53 متر مربع  بناي داخل تراکم آن بسطح 76/045 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن 
. بسطح 16/485 متر مربع   برابر فیش برق منضمه قدمت ملک مربوط به سال 1355 میباشد

.با توجه به قدمت اعالم شده مشمول کسري پارکینگ نمیگردد
با توجه به وضعیت ملک بدون مجوز تعمیرات جزئی شامل : سیمانکاري  نماي ساختمان و  -2

.نصب درب کنترلی  و کف سازي اقدام شده است

.بر اساس خط پروژه شماره  2704 داراي عقب نشینی بسطح 69/49 متر مربع میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي عادل آجري و شرکا مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.27 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 13.86مترمربع، اضافه بنا در زیر شیروانی  
به مساحت 3.13 مترمربع و مابه التفاوت انباري (بیش از 5 مترمربع ) بمساحت 0.15 
مترمربع ،با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 479,892,000(چهارصد و  

هفتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 57.13  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/26 2/98/13557 بدوي امام 
خمینی-گل
ستانی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/228 مورخه 1396/12/28 بصورت 
3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.614.4 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 56.98 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.27 مترمربع.(همچنین به مساحت 1.59 مترمربع  -1
داراي سایه کنسول در همکف بوده که جزء تخلف ساختمانی لحاظ نمی گردد ولی با اخذ 

.عوارض به عنوان زیر بنا محسوب می گردد).(سال وقوع تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.86 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6
.مساحت 0.15 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.28 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد  -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.رعایت حد نصاب فضاي سبز و باز می گردد -12
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 61.94 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 67.98 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره69129مورخ .98/04/27کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ5.150.200.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,030,040,000(یک میلیارد و  سی میلیون و  چهل هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 46.82  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/02 2/98/13561 بدوي نقره 
دشت-جنب 
مسجد 
حبیب زاده
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4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب1 

برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
50,678,800(پنجاه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 41.54  1
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 4 قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  

هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 71 مورخ 1396/03/24 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1220.58 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 41.54 مترمربع 

:برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در ساختمان اصلی همکف به مساحت 6.46 مترمربع -1

 اضافه بنا در همکف از بابت احداث بارانداز در حیاط  به مساحت 41.54 مترمربع -2
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.99 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.99 مترمربع -4
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.99 مترمربع -5

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.99 مترمربع -6
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.99 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 46.82 مترمربع -8
داراي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی و یکباب کسري پارکینگ تجاري می  -9
باشد.(توضیحا  3 باب پارکینگ در زیر بارانداز خالفساز فعال مورد تایید نمی باشند.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.12 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 72.62درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
با توجه به کمتر بودن مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره مشمول تبصره 7 نمی 

.گردد
از بابت احداث بارانداز در حیاط به مساحت 41.54 ، تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 
46.82 مترمربع و 4باب کسري پارکینگ داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده100 به شماره 
2/97/12221 مورخ 1397/06/13 مبنی بر تخریب بوده که مطابق صورتجلسه مورخ 
1397/08/19 موجود در پرونده بایگانی اقدام به اعاده به وضع پروانه نمود و حالیه مجددا 
اقدام به همان تخلف نمود و متعاقبا از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به 

.شماره 2/98/13561 مورخ 1398/06/02مبنی بر جریمه می باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

******************************************************
حالیه کمیسیون ماده 100 طی  تصمیم شماره 2/98/13747 مورخ 1398/07/15 اعالم نموده 
: با توجه به جریمه سایبان در مرحله بدوي و اظهارات مالک در خصوص کسري پارکینگ و 
منتفی گردیدن تعدادي از آنها پرونده جهت بررسی و اعالم نتیجه به شهرداري منطقه اعاده 
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".تا ضمن بررسی و تفکیک کسري پارکینگ و اعالم نظر قطعی به کمیسیون ارسال گردد
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده در صورت تایید بارانداز خالفساز موجود در حیاط به 
مساحت 41.54 مترمربع سه باب پارکینگ مسکونی موجود در زیر آن مورد تایید بوده و در 

//.آنصورت داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 525,722,400(پانصد و  بیست و  پنج میلیون و  هفتصد و  
بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.54  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/23 2/98/13568 بدوي میدان 
فرهنگ-کو
چه آذربانی 

1

2-3-10144-20-1-0-0 114
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/198 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 785/76 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 65/29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 8/21 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/27 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/27 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14/27 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14/27 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/37 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی به مساحت  -7
0/74 مترمربع(الزم به توضیح است با توجه به عدم رعایت حداکثر انباري زیرشیروانی (5 

مترمربع) به مساحت 0/2 مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 3/51 مترمربع
.عرض پاگرد راه پله موجود برابر 2/50 متر می باشد

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9
.کسري حدنصاب فضاي باز ندارد -10

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 12/48 مترمربع می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -12

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60/45 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 63/70 درصد می باشد.(به میزان 3/25 درصد بیش از سطح اشغال 

 مجاز)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به راي کمیسیون ماده 5 و مداقّه به اعتراض 
مالک و شهرداري و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره  در خصوص اضافه بناي 
همکف و طبقات و تبدیل مسکونی به آموزشی، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از 
حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد. 

جریمه 890.69  1
 

1300000  , 1388
 , 1389
 , 1394

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13570 تجدید 
نظر

دکتر -
حشمت--ر
زاقی

2-2-20105-72-1-0-0 114
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در خصوص تجاوز به معبر راي صادره بدوي صادره عیناً تایید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

9.75  0
 

1300000  , 1389 تجاوز به معابر عمومی

در خصوص عدم رعایت ضوابط آتش نشانی راي بدوي صادره عیناً تایید می گردد.    سایر  0
 

1300000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

در خصوص کسري پارکینگ رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث 
رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 450  1
 

1300000  , 1388
 , 1389

مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه توسعه شماره 136 مورخه 1388/07/01 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت 1 واحد آموزشی و به مساحت کلی 1990 مترمربع صادر گردیده است که در این 
راستا الزم به ذکر است از این مقدار به مساحت 614 مترمربع اعیان موجود (بصورت 
.مسکونی) و به مساحت 1376 مترمربع اعیان احداثی (بصورت آموزشی) می باشد

حالیه عملیات ساختمانی ساختمان جدید الحداث در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به 
ارائه کروکی نقشه برداري از کل پالك داراي اضافه بنا در ساختمان جدید االحداث به 
مساحت 77.61 مترمربع و کاهش بنا در اعیانات قدیمی به مساحت 80.9 مترمربع به شرح 

:زیر می باشد
.(الزم به توضیح است کلیه اضافه بناهاي اعالم شده بصورت آموزشی است)

اضافه بنا در همکف ساختمان جدیداالحداث به مساحت 38.01 مترمربع.(الزم به توضیح  -1
است از این مقدار به مساحت 14.35 مترمربع (بصورت نگهبانی) و به مساحت 11.68 مترمربع 
(بصورت سرویس بهداشتی) و جدا ساز می باشد).(به مساحت 11.98 مترمربع سال وقوع 

.تخلف 1389 و مابقی سال وقوع تخلف 1394)
.(کاهش بنا در همکف اعیانات ساختمان قدیمی به مساحت 35.66 مترمربع)

اضافه بنا در طبقه اول ساختمان جدید االحداث به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع  -2
.تخلف 1389)

.(کاهش بنا در طبقه اول ساختمان قدیمی به مساحت 22.62 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه دوم ساختمان جدید االحداث به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع  -3

.تخلف 1389)
.(کاهش بنا در طبقه دوم ساختمان قدیمی به مساحت 22.62 مترمربع)

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.68 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -5

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 7.58 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389) -6
تبدیل پارکینگ و پیلوت ساختمان جدید الحداث به فضاي آموزشی به مساحت 279.98 -7

. مترمربع.(سال وقوع تخلف 1389)
تبدیل کل ساختمان قدیمی از مسکونی به آموزشی به مساحت 533.1 مترمربع.(سال  -8
وقوع تخلف 1389).(در این راستا اعالم می گردد سابقا و قبل از صدور پروانه توسعه فوق 
الذکر این تخلف به کمیسیون محترم ماده صد ارجاع گردید که در این خصوص داراي راي 
بدوي شماره 17171 مورخه 1387/09/10 کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده به وضع سابق می 
                                                                                            .باشد).(سال وقوع تخلف 1388)
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داراي 18 باب کسري پارکینگ آموزشی (غیر مسکونی) است که سال وقوع تخلف 5 باب  -9
.آن 1388 و 13 باب آن 1389 می باشد

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -10
ضمنا الزم به یادآوریست قبال و هنگام صدور پروانه ساختمانی راي بند 41 کمسیون ماده 5 

:مورخه 1387/11/01 به شرح زیر براي پالك فوق صادر گردیده بود
با احداث ساختمان آموزشی با حفظ کاربري مسکونی بصورت 4 طبقه روي پیلوت موافقت 

.می گردد.(با سطح اشغال 268 مترمربع)
به استناد خط پروژه شماره 2165 به مساحت 0.75 مترمربع از هر طبقه اعیان جدید 
.االحداث و به مساحت 9 مترمربع از عرصه داراي تجاوز به شارع می باشد

همچنین پالك فوق یک بار بصورت تقریبی به کمیسیون محترم ماده صد ارسال گردیده که 
کمیسیون محترم با اشاره به درخواست گزارش مجدد دقیق پرونده (طی نامه شماره 

.135591 مورخه 1397/07/15)، آن را به منطقه عودت نمود
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 249960 مورخه 1397/12/21 سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی رشت  را ارائه نموده که طی آن اعالم شده با توجه به اینکه نسبت به اجراي دو 
دستگاه راه خروج دور بندي شده و سیستم اطفاي حریق دستی از نوع هوزریل و سیستم 
اعالم حریق اقدام ننموده است، از این رو ساختمان مذکور از نظر ضوابط ایمنی مورد تایید 
این سازمان نمی باشد، خواهشمند است موضوع تخلف ایشان در قالب کد مربوط به عدم 
رعایت ضوابط آتش نشانی (کد 1047) جهت اتخاذ تصمیم شایسته به کمیسیون ماده صد 

.قانون شهرداري گزارش گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي در خصوص اضافه بناي مسکونی بر خالف مدلول پروانه ساختمانی در 
همکف و طبقات بمساحت 67.91 مترمربع ، منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن 

رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 67.91  3
 

110000  , 1370 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/06/16 2/98/13579 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل--پی
رسراي دوم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و علیرغم اعطاي مهلت جهت 
ارائه مدارك ومستندات از جمله نقشه وضع موجود و ... و اتمام  مهلت مذکور اقدام 
موثري ننموده اند ، توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و 

موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، ، فلذا راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 85.11  3
 

225000  , 1377 تبدیل غیر مجاز 1398/06/16 2/98/13579 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل--پی
رسراي دوم

2-2-10004-17-1-0-0 114
7

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي در خصوص 6 باب کسري پارکینگ تجاري بمساحت 150 مترمربع ، 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 150  2
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید .مکان ارائه شده ششدانگ یکبابخانه و سه باب دکان برابر سند مالکیت می باشد
.سند مربوطه فاقد مساحت و طول حدود اربعه می باشد

داراي پروانه ساختمانی به شماره 25 مورخ 1368/02/12 به صورت 3/5 طبقه مشتمل بر 8 
.واحد مسکونی مجموعا به مساحت 976/5 مترمربع می باشد

حالیه با توجه به اینکه  ساختمان در مرحله  اتمام نازك کاري و سفت کاري  می باشد 
همچنین  کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و 
:خارج از طول 60 درصد به مساحت کلی 67/91 مترمربع به شرح زیر  می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت  16/14 مترمربع (سال تخلف 1370)-1
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 14/34 مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/24 به -2
صورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر شمالی و به مساحت 5/00 مترمربع به معبر جنوبی)  

سال تخلف 1370
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/34مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/24 به -3
صورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر شمالی و به مساحت 5/00 مترمربع به معبر جنوبی)  

سال تخلف 1370
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14/34 مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/24 به -4
صورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر شمالی و به مساحت 5/00 مترمربع به معبر جنوبی) 

سال تخلف 1370
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 8/75 مترمربع (سال تخلف 1370)-5
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 85/11 مترمربع (سال تخلف 1377)-6

.در زمان صدور پروانه تراکم اعطایی نداشت-6
.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 10 افزایش یافته است-7

طبق بررسی مجدد به عمل آمده با توجه به ضوابط قدیم و با عنایت به اینکه ایجاد مغازه -8
سبب حذف پارکینگهاي مسکونی گردیده لذا  6 باب کسري پارکینگ تجاري دارد(سال 

.وقوع 1377)
سطح اشغال بر اساس پروانه صادره 86/83 درصد و حالیه براساس وضع موجود 92/75

.درصد می باشد
.رعایت ارتفاع پیلوت نمی گردد

مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري مصوب بند یک کمیسیون ماده 5 مورخ 
 .1393/05/29 نمی گردد

.به استناد خط پروژه شماره 487 فاقد عقب نشینی می باشد
.استعالم موقعیت مکانی دارند
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قابل ذکر است گزارش فوق براساس نامه شماره 215906 مورخ 1395/10/22 دبیرخانه 
.کمیسیون ماده صد مبنی بر بررسی پارکینگ اصالح شده است

در خصوص اعتراض آقاي محمود نیکویی سبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات  هر یک به مساحت 29.26 

مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 0.48 مترمربع، 
اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 9.34 مترمربع و تغیر جانمایی بمساحت 22.20 
مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.5 به 2.25 برابر ارزش 

معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,126,893,600(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و 
 شش میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 149.06  2.25
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي 1398/05/27 2/98/13586 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل-عطا 
آفرین-نهم

2-2-10012-151-1-0-0 114
8
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/214 مورخه 1396/12/28 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 489.50 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 126.38 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.26 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.26 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.26 مترمربع -3
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.26 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 9.34 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -6
.در طبقات مجموعاً به مساحت  0.48 مترمربع

.رعایت عقب نشینی و ارتفاع پیلوت (ارتفاع 2.40) در هنگام پایانکار الزامیست -7
فعال رعایت پارکینگ می گردد (ضمنا درب پارکینگ  از دو درب 3 متري به 3 درب  -8
تبدیل گردیده است که خارج از ضوابط شهرسازي می باشد همچنین یک عدد پارکینگ 

حاشیه اي حذف گردیده است.)
.در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -9

. داراي تغییر جانمایی ساختمان به مساحت 22.20 متر مربع است -10
 . با توجه به عدم جانمایی فضاي سبز به مساحت  30 متر مربع کسري فضاي سبز دارد -11

. به مساحت 6.61 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -12
از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 0.8 متر مربع که صرفا -13

.مشمول عوارض درآمدي می باشد
.سال وقوع 1397می باشد

همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 
.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

*********************************************************
*******************

از بابت موارد ذکر شده باال داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13586 مورخ 
98/05/27  می باشد. لیکن با توجه به حذف پارك حاشیه اي یک باب کسري پارکینگ دارد 

.که مشمول عوارض درآمدي می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
871,945,200(هشتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج هزار و  

دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 148.29  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13597 تجدید 
نظر

چهار راه 
استانداري 
سابق-روبرو
ي شهربازي 
-کوچه 
فرهنگ

2-2-20073-156-1-0-0 114
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد ، به مبلغ  1,256,220,000
(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  شش میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.55  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخه 1396/12/26 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 567/05 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 233/31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20/94 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 20/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 20/94 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 149/55 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/83 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 29/79 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)  -7
 به مساحت 1/81 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت  -8
4/43 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی به مساحت 5/70 مترمربع در همکف و طبقات  -8
مجموعا به مساحت 28/50 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9
.به مساحت 59/06 مترمربع کسري فضاي باز دارد -10

.به مساحت 18/85 مترمربع کسري فضاي سبز دارد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -12

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -13
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش یک درب 4 متري پارکینگ شماره 3 تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 

.حاشیه اي) لذا مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ می گردد
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الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 79/40 درصد می باشد.(به میزان 11/10 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 410,140,500(چهارصد و  ده میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  پانصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 71.02  1.75
 

3300000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 2/98/13598 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان 
الکانی ، 
قلمستان 1، 
بن بست 
نشوري

2-2-20083-27-1-0-0 115
0

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 41 مورخه 1395/06/29 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 216.2 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -3
.اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 1.09 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1395) -4

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما اجرا گردیده است)

(ضمنا الزم به ذکر است شیب 30 درجه شیروانی رعایت نگردیده ولی با توجه به اینکه با 
خرپا پر گردیده و در کروکی نقشه برداري نیز جزء زیربناء نیامده است در محاسبات خالف 

.نیز لحاظ نگردید)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها راي اصداري 
کمیسیون بدوي در خصوص یک باب کسري پارکینگ منطبق با موازین قانونی بوده ، 

فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/05 2/98/13609 تجدید 
نظر

پشت 
مسجد 
چمارسرا 
بطرف نقره 
دشت-جنب 
کوچه شهید 
خرسندي

2-2-10196-63-1-0-0 115
1

در خصوص اعتراض آقاي محرمعلی قربانی نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 
الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و با توجه به عدم پیگیري مالک باستناد نامه 
شماره 80582  مورخ 1398.05.13  شهرداري منطقه ، باستناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا 

ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 12  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي بدوي در خصوص  افزایش واحد عینا تایید میگردد. ردتخلف 108.5  0
 

3100000  , 1392 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 92744- 97/5/16 که بشماره 92744-97/5/16 در شهرداري  
ثبت گردیده است طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب ساختمان مسکونی دو 
اشکوبه شامل همکف دوباب مغازه مابقی مسکونی وطبقه اول مسکونی کال بصورت  یکواحد 
مسکونی برابر سوابق موجود در شهرداري داراي آراي بدوي بشماره 2973-85/3/6 از باب 
بناي مسکونی  معاف و بناي تجاري جریمه میباشد سوابق در پرونده بایگانی موجود است 
حالیه بنا به اظهار شاکی طبقه اول به دو واحد مسکونی  تبدیل شده با راه ورودي جدا در 
بازدید بعمل آمده  تغییراتی شامل احداث راه پله از سمت حیاط بسطح تقریبی 12 متر مربع 
به طبقه اول متصل میباشد با توجه به عدم همکاري مالک و عدم ورود به داخل ملک ابعاد 
اعالم شده در جدول کاربریها بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك و کروکی نقشه 
برداري  توسط مالک و بازدید از داخل ملک قابل بررسی خواهد بود موارد تخلف به شرح 

:زیراست
تبدیل یکواحد مسکونی به دو واحد مسکونی همکف 38/5متر مربع و طبقه اول 70 متر  -1

  مربع
 احداث راه پله ازسمت حیاط به طبقه اول بسطح تقریبی 12 متر مربع -2

 به جهت تبدیل داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی -2
سال محاسبه تخلف 1392 ( پس از ارائه مدارك در خصوص سال محاسبه تخلف قابل بررسی 

خواهد بود )
.....................

بنا به اظهار مالک یکی از سرقفلداران مغازه بدون مجوز از شهرداري و عدم رضایت مالک 
مبادرت به تعمیرات داخلی   شامل کف سازي و کاشیکاري و نصب شیشه سیکوریت و درب 
کنترلی  اقدام نموده است که مالک در اینخصوص  معترض میباشد.الزم بذکر است  مغازه 
!!! داراي مجوز و سوابق پرداختی کمیسیون ماده صد بوده و در خصوص تعمیرات مجوز ندارد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول و احداث انبارب در محوطه با ضریب 
1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 4,113,810(چهار میلیون و  یکصد و  

سیزده هزار و  هشتصد و  ده) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.82  1.5
 

297000  , 1369
 , 1380

1398/07/29 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13614 بدوي شهید -
انصاري- 
تختی--ك 
بهارانه1 - 
ششم

2-1-10128-18-1-0-0 115
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 151 مورخ 1368/05/02 به صورت 1 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 172/00 مترمربع (86 مترمربع پیلوت 
و 86 مترمربع طبقه اول) صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 21/71 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 0/38 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/37 مترمربع -2

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت جهت پارکینگ به واحد مسکونی به مساحت  -3
84/68 مترمربع

احداث یک باب مغازه به مساحت 12/00 مترمربع در محوطه -4
احداث یک باب انباري به مساحت 8/96 مترمربع -5

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -6
.با توجه به سال صدور پروانه ساختمانی مشمول کسري پارکینگ نمی گردد -7

بابت تبدیل همکف به بناي مسکونی به مساحت 86/00 مترمربع و احداث یک باب مغازه به 
مساحت 12/00 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 8237 مورخ 
1377/11/20 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2617 مورخ 1378/04/12 مبنی بر 

.جریمه می گردد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 0/38 مترمربع در همکف(به صورت همزمانساز و به علت خطا در  -1
مساحت یابی)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/37 مترمربع در طبقه اول(به صورت همزمانساز و به  -2
علت خطا در مساحت یابی)

اضافه بنا به مساحت 8/96 مترمربع به صورت احداث انباري در محوطه (سال وقوع  -3
(1380

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 1/32 مترمربع -4
به استناد خط پروژه شماره 1769 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/11 مترمربع می 

.باشد
.الزم به ذکر است مغازه مزبور فاقد فعالیت شغلی می باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم بانک دارد

115
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به 
اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه 
نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 

گردد. 

جریمه 18.79  3.25
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/06/02 2/98/13618 تجدید 
نظر

-رودبارتان 2-3-10013-86-1-0-0 115
3

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه 
نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 

گردد. 

جریمه 11.84  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه 
نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 

گردد. 

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/11 مورخ 1397/04/21بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام 1 واحد  تجاري  و زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 351/97 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 9/75 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 3/23 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1/78 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1/78 متر مربع-3

اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 2/96 متر مربع-4
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 18/79 متر مربع (مساحت مغازه طبق پروانه صادره -5
30/6 متر مربع بوده که مالک  مغازه را به مساحت 49/39 متر مربع اجرا نموده است )

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -6
 طبقات اول و دوم به مساحت 1/14 متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0/95 متر  -7
 مربع

با توجه به اضافه نمودن مساحت مغازه و عدم رعایت پارکینگ مغازه داراي 1 باب کسري  -8
 .پارکینگ تجاري میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

 مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
 .تبصره ماده 7 ندارد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون بدوي بهش ماره 2/98/13394 مورخ 

1398/04/29 و کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13618 مورخ 1398/06/02 بوده که 
 .بپیوست میباشد

 .بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد تقی رضایی موضوع گزارش شهرداري منطقه 
دو رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه با قدمت سال 1351 بدون مجوز شهرداري به 
مساحت 16.20  مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 
کارشناسی به شماره 20150-98.02.15 و 79759 مورخ 98.05.12 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش 
سرقفلی (بر اساس سال وقوع تخلف 1351)به مبلغ 55.000 ریال، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

11,000(یازده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 16.2  0
 

70000  , 1351 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/11 2/98/13621 بدوي -
مطهري--خ
واهرامام

2-3-10223-50-1-0-0 115
4

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

1.5  0
 

303750  , 1383  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص بالکن تجاري به مساحت 12.60  مترمربع، با توجه به نظریه کارشناسی به 
شماره 20150 مورخ 98.02.15 مابه التفاوت ارزش سرقفل مغازه مذکوردر سال 1383
در دو  حالت  (داراي  بالکن و فاقد بالکن) ، بمبلغ 54.000.000 ریال برآورد گردیده  ، و 
به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم  
مابه التفاوت ارزش سرقفل به مبلغ 10,800,000(ده میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید

جریمه 12.6  0
 

303750  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ حق کسب و پیشه یک باب دکان برابر سند اجاره 28605 مورخه  
1355/07/15 بوده که در وضع موجود یک باب مغازه به مساحت 16.20 متر مربع ( سال وقوع 
مغازه بر اساس فیش برق 1351  ) به انضمام بالکن به مساحت 12.60 متر مربع ( سال وقوع 

.  1383 ) فاقد سوابق در پرونده فنی بوده و متقاضی نیز مدارکی ارائه نکرد
مساحت عرصه و اعیان وضع موجود بر اساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط 

. متقاضی است
. فاقد تابلو بوده و فعالیت شغلی آن اغذیه است

بر اساس خط پروژه شماره 457 به مساحت تقریبی 1.50 متر مربع از ملک فوق در هر طبقه 
. در مسیر خیابان 10 متري قرار دارد

. داراي درخواست جاري  استعالم از دفترخانه به شماره 323269 دارند
. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2رشت مبنی بر اضافه بناي مسکونی به مساحت 
7.42 مترمربع و احداث سایبان فلزي بمساحت 4.40 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 9,903,000(نه میلیون و  نهصد و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد..

جریمه 11.82  0.5
 

960000  , 1396
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 2/98/13622 بدوي خمیران 
زاهدان-بن 
بست  سراج

2-3-10185-33-1-0-0 115
5

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

26.4  0
 

2100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
داراي برگ اسناد رسمی منضمه در3 برگ  از نوع  سند قطعی غیر منقول   مورد معامله 4/5 
سهم از 6 سهم یکبابخانه  بشماره ثبتی 4018/1  از دفترخانه شماره 147 رشت که بشماره 
68527-97/12/21 در این دفترخانه ثبت گردیده  و همچنین داراي بالمانع بشماره 

2/33/318637-   1397/6/12 میباشد.---------- الزم بذکر است : در خصوص عدم 
ارائه سند مالکیت بنا به اظهار متقاضی با توجه به انتقال جدید مالکیت سند جدید مالکیت 

----------.در مرحله صادر شده در اداره ثبت میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2263 به مساحت تقریبی 12.20مترمربع از عرصه و به مساحت  
تقریبی 14.20 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده  
توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد صادرق حاجی قاسم  داراي پروانه اشتغال 
بشماره 00001-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت عرصه را 93/32 متر مربع و 
مساحت اعیان  مسکونی بسطح 72/07متر مربع از این مقدار بسطح 1/89 متر مربع بصورت 

. سرویس جداساز  ترسیم گردیده است
----------------------------

حالیه متقاضی جهت  اخذ مجوز تعمیرات جزئی شامل : سرامیک دیوار و تعویض پنجره 
 .مراجعه نموده است

وضعیت موجود ملک  با توجه به عکس منضمه تغییراتی در فضاي معماري و اجراي پارتشین 
بندي جدید و احداث سایبان با سازه فلزي ( پروفیل ) و سربندي حلب متصل به سربندي  
قدیمی اقدام شده است. مشمول تعمیرات کلی میگردد   با توجه به بالمانع صادره مساحت 
اعیان  مسکونی بسطح 62/76 متر مربع و مساحت سرویس جداساز بسطح 1/94 متر مربع 
بوده ومطابقت آن  با کروکی نقشه برداري مساحت اعیان مسکونی بسطح 70/18 متر مربع و 
: مساحت سرویس جداساز بسطح 1/89 متر مربع  ترسیم گردیده مغایرت به شرح زیر است
اضافه بنا در اعیان  مسکونی  بسطح 7/42 متر مربع  بدلیل خطاء در مساحت یابی مربوط -1

  به قبل از بالمانع
 کاهش بنا در سرویس جداساز بسطح 0/05 نسبت به بالمانع -2

احداث سایبان فلزي با سربندي حلب متصل به اعیان قدیمی بسطح تقریبی 4/40 متر  -3
 مربع سال محاسبه 1398

-----------------------

به استناد خط پروژه شماره 2263 به مساحت تقریبی 12.20مترمربع از عرصه و به مساحت  
.تقریبی 14.20 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي احمدعلی رجب زاده  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به 
مساحت 74.84  مترمربع در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی به مبلغ 411,620(چهارصد و  یازده هزار و  ششصد و  بیست) ریال محکوم و 
اعالم می دارد.

جریمه 74.84  0.1
 

55000  , 1356 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 2/98/13626 بدوي شهید 
بهشتی-عل
ي عشقی

2-3-10045-13-1-0-0 115
6

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

36.75 162500  , 1356
 , 1378

 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 41 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 7,126,975(هفت میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  

نهصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 41  0.5
 

55000  , 1356
 , 1378
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152.85 
 .مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده و ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، ملک فوق داراي اعیان 
:بصورت خانه مسکونی خالف ساز به شرح زیر می باشد

اعیان با مصالح آجري به مساحت 75.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1356(بر اساس  -1
.تاریخ نصب کنتور مندرج در فیش برق))

.اعیان با مصاح آجري به مساحت 29.16 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378) -2
اعیان با مصالح آجري به مساحت 11.15 مترمربع (انباري جداساز).(سال وقوع تخلف  -3

(1390.
از کل مساحت اعیانات (به مساحت 149.67 مترمربع)، به مساحت 74.83 مترمربع داخل 

.تراکم و به مساحت 41.01 مترمربع خارج از تراکم می باشد
:همچنین مقادیر داخل و خارج تراکم بر اساس سال وقوع تخلف به شرح زیر می باشد

:داخل تراکم
.به مساحت 74.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1356) -1

:خارج تراکم
.به مساحت 0.69 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1356) -1

.به مساحت 29.16 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378)-2
.به مساحت 11.15 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1390) -3

.با توجه به سال وقوع تخلف، مشمول کسري پارکینگ نمی گردد
به استناد خط پروژه شماره 1061 به مساحت تقریبی 30.5 مترمربع از اعیان، به مساحت 
تقریبی 6.25 مترمربع از عرصه و در مجموع به مساحت 36.75 مترمربع داراي عقب نشینی 
می باشد. (الزم به توضیح است از عقب نشینی اعیان به مساحت 4.35 مترمربع از قسمت 

 .تخلف سال 1378و مابقی مربوط به سال 1356 است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز همکف و طبقات ، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 7,495,032(هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  پنج هزار و  سی و  دو) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.87  2.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13628 بدوي صندوق 
عدالت-الکان
ي 22 
بهمن-خمیر
ان شریفیه  
بن بست 
خصوصی

2-2-20081-28-1-0-0 115
7

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، ضمن اخذا تعهد بابت میزان 
عقب نشینی مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 

3.80 متر مربع در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.8 303750  , 1383 تجاوز به معابر عمومی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 326 مورخه 1382/05/26 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 204 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اجراي ستون طبقه دوم می باشد
برابر سوابق موجود در پرونده به شماره ارجاع 323541 در واحد تخلفات ساختمانی داراي 
:اضافه بنا به مساحت کلی 81/27 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 27/09 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27/09 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27/09 مترمربع -3

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -4
.مشمول تبصره 7 نمی گردد -5

به استناد خط پروژه شماره 1926 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 3/80 مترمربع  -6
از اعیان هر طبقه می باشد.(به صورت تجاوز به شارع عام )

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در صورت پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی 
خواهد بود و نقشه هاي ضمیمه صرفا به جهت زیربنایی مورد گواهی می باشد. همچنین 
.درخصوص هرگونه تخلف احتمالی با توجه به عدم آجرچینی متعاقبا قابل بررسی می باشد
با توجه به گواهی واحد تخلفات ساختمانی در پرونده به شماره ارجاع 323541  بابت اضافه 

بنا به مساحت 71/40 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
12401-83/09/14 و تجدیدنظر به شماره 16264-83/12/05 که نقدا به حساب شهرداري 
. واریز گردید و پرونده طی نامه شماره 2/33/1/269 مورخ 91/04/27 مختومه گردید
همچنین از بابت  مساحت 2 مترمربع بناي مازاد بر تراکم حسب دستورالعمل راي مشابه 
مبلغ 911/000 ریال نقدا طی فیش شماره 97023020056889-97/08/19 به حساب 

.شهرداري واریز گردید
از بابت مابه التفاوت اضافه بنا به مساحت 9/87 مترمربع به صورت همزمانساز در همکف و 
طبقات و کاهش بناي مازاد بر تراکم به مساحت 2 مترمربع و همچنین تجاوز به شارع عام به 
مساحت 3/80 مترمربع بوده که درخصوص آن نیز بابت تخلف مذکور داراي رأي کمیسیون 
بدوي ماده صد به شماره 2/98/13628 مورخ 98/06/02 بوده و همچنین براساس سند 

تعهدنامه غیرمالی به شماره 22935 مورخ 98/05/16 دفترخانه اسناد رسمی 237 رشت ثبت 
شده به شماره 83733 مورخ 98/05/16 دبیرخانه منطقه دو شهرداري رشت، مالکین ملک 
مربوطه متعهد می شوند که باتوجه به اینکه 3/80 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض 
کوچه قرار دارد، در زمان نوسازي یا زمان ضرورت اجراي طرح رعایت کاربري فوق را بنمایند 
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و زمین مورد نظر را در اختیار شهرداري قرار دهند و حق هرگونه اعتراض را قبالً از خود یا 
.قائم مقام قانونی خود سلب و ساقط نمودند
.پس از آرا مزبور خالف جدیدي مشاهده نگردید

حالیه متقاضی با توجه به شرایط موجود درخواست اعالم بر به جهت رعایت عقب نشینی را 
.دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص  گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر احداث باراندازبدون مجوز به 
مساحت 20 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,600,000(نه 

میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 20  0.5
 

960000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/20 2/98/13632 بدوي خ -
شریعتی-زي
رکوچه-بن 
بست 
-جمشیدي

2-1-10007-66-1-0-0 115
8

با توجه به صدور راي  اعاده راجع به اعیانات  غیر مجاز کسري پارکینگ موضوعا 
منتفی است.

ردتخلف 250  0
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

21  0
 

3100000  , 1392  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -49676-98/3/29 کمیسیون محترم شعبه (4)طی بازدید 
بعمل آمده برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 3014 بصورت 
عرصه و اعیاندو طبقه  شامل همکف بسطح 6/18 متر مربع  یکباب خانه بمساحت 392/31 
متر مربع  بوده برابر سوابق منضمه از بابت  یکباب ساختمان دو طبقه همکف شامل  سرویس 
جداساز بسطح 6/18 متر مربع و مسکونی بسطح 235/62 متر مربع و طبقه اول بسطح 

255/90 متر مربع بمساحت کلی 497/7 متر مربع   داراي بالمانع بشماره 
.3/33/71912-91/11/8 میباشد
: موارد تخلف به شرح زیر است

وضعیت موجود بر روي پالك فوق در قسمت محوطه درب ورودي  باراندازي بسطح تقریبی 
 20 متر مربع با سازه فلزي و سربندي حلب اقدام شده سال محاسبه تخلف 1392

در خصوص تبدیل ملک از مسکونی به آموزشی بصورت دبیرستان غیر انتفاعی موارد تخلف 
: به شرح زیر است

 تبدیل کل ملک  بسماحت کلی 497/7 متر مربع به دبیرستان غیر انتفاعی نواب -1
 به جهت تبدیل ملک به آموزشی برابر ضوابط داراي 10 باب کسري پارکینگ -2

 سال محاسبه   1392 میباشد
به استناد طرح تفضیلی بمساحت 21 متر مربع  ( 13/5 متر مربع از اعیان و 7/5 متر مربع از 

.عرصه )در تعریض  قرار دارد
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در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر 
ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

سایر 5.9 3100000  , 1397 1398/07/13 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13639 بدوي دانشسرا- -
--آل بویه

2-3-10190-8-1-6-0 115
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت  احداث بارانداز در حیاط با ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 21,600,000(بیست و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15  1.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13639 بدوي دانشسرا- -
--آل بویه

2-3-10190-8-1-6-0 115
9

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
از سوي متقاضی داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 2912/9بصورت ششدانگ  
یکدستگاه آپارتمان  بمساحت 127/03 متر مربع   قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه اول به 
انضمام ششدانگ یکباب انباري بسطح 26/40 متر مربع  قطعه 6 تفکیکی  داراي بالمانع 
مندرج در جدول کاربریها بشماره   2/33/306863-97/4/27 میباشد با توجه به بالمانع 

.صادره تخلف زیربنایی ندارد
-----------------

الزم بذکر است : در قسمت حیاط مشاعی  باراندازي با سازه فلز و حلب بسطح تقریبی 15 
متر مربع  موجود است سوابقی از بابت آن رویت نگردیده است  قدمت آن مربوي به سال 98

.  میباشد
----------------

به استناد خط پروژه شماره 566 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 5.90 مترمربع (5.30
//. مترمربع از اعیان و 0.60 مترمربع از عرصه)می باشد

  

 

عین راي بدوي تائید میگردد. ردتخلف 50.5  0
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13641 تجدید 
نظر

--
شریعتی-ج
نب بانک 
ملت

2-1-10003-14-1-0-0 116
0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره86404 مورخ 98/05/22کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 30.904.700.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 6,180,940,000(شش میلیارد و  یکصد و  هشتاد میلیون 

و  نهصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 878.5  0
 

3360000  , 1394 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1398/06/02 2/98/13641 تجدید 
نظر

--
شریعتی-ج
نب بانک 
ملت

2-1-10003-14-1-0-0 116
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري 19 

قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,192,000,000(سه میلیارد و  
یکصد و  نود و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد .لذا راي بدوي عیناً تائید میگردد.

جریمه 475  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر دستور مدیر محترم منطقه بشماره نامه 76902 مورخ 96/04/24 
ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی شماره 214 مورخه 1389/11/21 (تجاري - 
مسکونی) بصورت 3 طبقه روي مغازه و بالکن در 3 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به 
مساحت کلی 1091.9 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
نازك کاري و سفت کاري بوده با توجه به  گزارش کارشناسی درج در سیستم و ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط نمایند محترم تعاونی اعتبار ثامن االئمه داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:75.4 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی (سال تخلف 94) می باشد

.اضافه بنا مسکونی در زیرزمین به مساحت 7.19 مترمربع -1
.اضافه بنا تجاري در طبقه همکف به مساحت 9.99 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول (بالکن) به مساحت 21.36 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -3
14.91 مترمربع بصورت تجاري و به مساحت 6.45 مترمربع بصورت مسکونی می باشد.(الزم 
به ذکر است از کل مساحت این طبقه به مساحت 3.29 مترمربع بصورت کنسول به سمت 

خیابان 25 متري حد جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در طبقه دوم به مساحت 10.7 مترمربع. (الزم به ذکر است از کل  -4
مساحت این طبقه به مساحت 11.44 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 متري حد 

جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در طبقه سوم به مساحت 10.7 مترمربع. (الزم به ذکر است از کل  -5
مساحت این طبقه به مساحت 11.44 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 متري حد 

جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 10.7 مترمربع. (الزم به ذکر است از کل  -6
مساحت این طبقه به مساحت 11.44 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 متري حد 

جنوبی می باشد)
اضافه بنا مسکونی در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.76 مترمربع. (الزم به ذکر  -7
است از کل مساحت این طبقه به مساحت 1.18 مترمربع بصورت کنسول به سمت خیابان 25 

متري حد جنوبی می باشد)
.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در زیرزمین به مساحت 193.19 مترمربع -8
تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه اول (بالکن)  به مساحت 3.65   -9

.مترمربع
.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه دوم به مساحت 209 مترمربع -10
.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه سوم به مساحت 209 مترمربع -11

.تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه چهارم به مساحت 209 مترمربع -12
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تبدیل فضاي مسکونی به تجاري (بانک) در طبقه راه پله و آسانسور آخر به مساحت  -13
.29.76 مترمربع

با توجه به تامین 3 باب پارکینگ در وضع موجود و پرداخت عوارض 2 باب کسري  -14
..پاکینگ در زمان صدور پروانه داراي 19 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

..مشمول نما ومنظر نمیگردد-15

ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند 6 کمیسیون ماده 
5 مورخه 1394/04/28 و با توجه به نامه میراث فرهنگی به شماره 892/141/1399 مورخه 

.1389/02/26 با احداث شعبه بانک، هم ارتفاع بانک ملت موافقت گردیده بود
*********************************************************

**
حالیه با توجه به درخواست بانک مبنی بر اینکه نقشه هاي ارائه داده به شهرداري زمان 
پروانه که در پرونده فنی ملک موجود بوده بصورت تجاري اداري ارائه شده است ولی پروانه 
صادره بصورت تجاري مسکونی صادر شده است که در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي را 

.دارد
با توجه به پرونده شماره 190329 و مراجعه به توضیحات پرونده به موارد زیر میتوان اشار 

نمود
طبق گزارش مدیر محترم معماري شهرسازي  حسب نامه شماره 723/25235 مورخ 
1395/07/03 تعاونی اعتباري ثامن اللئمه (ع) مبنی بر درخواست گواهی عدم خالف و 

مغایرت نوشتاري در زمان صدور پروانه ساختمانی شماره 214 مورخ 1389/11/21 که بصورت 
طبقات مسکونی صادر گردیده است لذا به استحضار میرساند در صورت بررسی سوابق فنی 
توسط کارشناس واحد شهرسازي و رد صورت تایید ادعاي مالک و همچنین در صورتی که 
اراي کمیسیون ماده 5 و نقشه هاي ممهوربه مهر دبیرخانه کمیسیون مربوطه همگی داللت بر 
صحت ادعاي مالک باشد به استحضار میرساند با توجهب به اینکهئ مهلت قانونی پروانه 
ساختمانی نیز سپري گردیده است لذا با محاسبه به روز و اخذ ما به التفاوت عوارض درامدي 
بصورت دفتر تجاري و وصول ان میتوان پروانه صادره را دریافت و نسبت به اصالح ان در 

 گواهی عدم خالف اقدام نمود
همچنی طبق گواهی واحد محترم درامد که در سیستم موجود بوده با توجه به صورتجلسه 
کارگروه فنی به شماره 41589 مورخ 1395/03/08 مبنی بر درخواست مالک در مورد 
مغایرت نقشه ها با پروانه صادره و پیرو ان پاسخ بانک ثامن به شماره 723/25235 مورخ 
1395/07/03 مبنی بر اینکه ادعا اشتباه صورت گرفته از سوي شهرداري بوده و دلیلی براي 
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درخواست مالک وجود نداردو از انجا که اطالعات بازدید ورود شده از سوي کارشناس فنی 
نیز بصورت تجاري / بانک میباشد

*********************************************************
********************************

احتراما در خصوص نامه شماره 159606 مورخ 1397/08/21 در خصوص اعتراض مالک مبنی 
بر اینکه هیچگونه تبدیل مسکونی به تجاري صورت نگرفته و  طبق  درخواست در کمیسیون 
ماده 5   مبنی بر اینکه  احداث بنا  در همکف و نیم طبقه و طبقات 2 و 3 و 4 بصورت اداري 
باشد  که نظریه کمیسیون ماده 5  با توجه به نامه میراث فرهنگی به شماره 892/141/1399 
. مورخ 1389/02/26اعالم نموده که با احداث بانک هم ارتفاع با بانک ملت بالمانع است
همچنین به استناد مدارك محاسبه کنترل نقشه و عدم رعایت تامین پارکینگ ومکاتبات 
صورت گرفته در خصوص تامین پارکینگ   با حوزه معاونت محترم شهر سازي و تایید نقشه 
نظام توسط کارشناس واحد فنی محمد علیزاد مبنی بر طبقات مسکونی به  صراحت قید 
گردیده و پروانه صادره که بصورت تجاري مسکونی صادر شده مالك عمل است و با توجه به 
بررسی صورت گرفته پروانه در همکف بصورت تجاري و در طبقات بصورت مسکونی صادر 

 .شده است که مالك عمل بوده و  مورد تایید میباشد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا همزمانساز به مساحت 23.92 متر مربع  با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب1.5
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,973,400(یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  سه هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.92  1.5
 

55000  , 1353 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 2/98/13642 بدوي دانشسرا-ش
هید 
عسگري

2-3-10154-23-1-0-0 116
1

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2.  0
 

1800000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه به شماره 2792/6 برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

.از بابت اعیان به مساحت 120 مترمربع داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد
:حالیه داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

مابه التفاوت به مساحت 23/92 مترمربع به صورت همزمانساز و با قدمت قبل از بالمانع به  -1
علت خطا در مساحت یابی (از این مقدار به مساحت 2/30 مترمربع مربوط به سرویس 

بهداشتی موجود در حیاط می باشد)
پس از بالمانع بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث سایبان به مساحت 23/50  -2

مترمربع در حیاط خلوت حد شمالی گردیده است.(سال وقوع 1398)
بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی به مشتمل بر نصب شیشه بند در  -3

محل ورودي ایوان و همچنین رنگ آمیزي و ... گردیده است.(سال وقوع 1398)
به استناد خط پروژه شماره 2196 به مساحت تقریبی 0/20 متر مربع  از عرصه در تعریض 

.کوچه 8 متري قرار دارد
حالیه برابر نامه اداره ثبت اسناد و امالك درخصوص عقب نشینی حد غربی پرسش گردیده 
است که در وضع موجود قسمت مزبور عقب نشینی و از تصرف پالك مزبور خارج گردیده 

است.(به مساحت 19/10 مترمربع)
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

116
1

همچنین با توجه به مراتب فوق موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد.   ردتخلف 25  0
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/13 2/98/13646 تجدید 
نظر

پل عراق - 
کوچه 
خمامی 
زاده-ساخت
مان افضلی

2-3-10020-3-1-7-0 116
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک واحد آپارتمان برابر صورت مجلس تفکیکی ( 
سند مالکیت آپارتمان ارائه نگردید )  ، که داراي  پروانه 111 مورخه 1382/02/31  و پایان کار 
9974 مورخه 1383/05/19 صادره  بوده و رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام 

.نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی الزامی است
حالیه مالک اقدام به تبدیل پارکینگ  آپارتمان فوق الذکر ( قطعه 16 تفکیکی )  به واحد 

تجاري ( آرایشگاه زنانه )  نموده است سال وقوع 1390
. با توجه به حذف پارکینگ واحد مسکونی یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد
. داراي پرونده جاري درخواست مجوز حفاري به شماره 323398  است

آپارتمان فوق فاقد سند مالکیت بوده و گزارش فوق بر اساس صورت مجلس تفکیکی تنظیم 
. گردیده است

116
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 186,744,000(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار )  
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 30.12  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13649 بدوي چمارسرا-س
ردار 

جنگل-حس
اس

2-2-10204-10-1-0-0 116
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/92 مورخ 1397/10/13 بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 267/71 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اجرچینی وسربندي) بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:29/86 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12/61 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12/61 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 4/64 متر مربع-3

کاهش بنا  درزیرشیروانی   به مساحت 4/94متر مربع-4
بناي مازاد بر تراکم از بابت  احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 0/26 -5

  متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسري فضاي بازو سبز ندارد
تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهرزاد اتحادي (سرقفلدار) موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر احداث بالکن تجاري بدون مجوز شهرداري به 

مساحت 19.10  مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 

88416 مورخ 98.05.24(ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز)،مابه التفاوت ارزش 
سرقفلی (قبل و بعد از احداث بالکن )به مبلغ 1.719.000.000  ریال برآورد گردیده ، با 
توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلی از جانب مالک نسبت به نظریه مذکور بعمل 
نیامده  به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش مابه التفاوت سرقفلی به مبلغ 343,800,000(سیصد و  چهل و  سه میلیون 

و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 20.78  0
 

3360000  , 1336
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/05 2/98/13656 بدوي شریعتی- -
جنب سراي 
-- حافظ

2-1-10157-18-1-2-0 116
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده از طرف متقاضی  بصورت ششدانگ 
سرقفل و حق کسب پیشه  یکباب مغازه  از شش باب مغازه از پالك ثبتی 14 الی 19 فرعی از 
748 اصلی (طبق سند صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه ارائه داده شده ا زطرف متقاضی 
)(سند ارائه شده از طرف متقاضی فاقد مساحت و طول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي 

اعالم شده تقریبی میباشد)
از بابت مغازه   به مساحت 17/42 متر مربع داراي مجوز تعمیرات جزئی  از شهرداري به  

.شماره 2/33/248142 مورخ 1395/02/04بوده که در سیستم ثبت میباشد
طی بازدید بعمل امده مشخص گردید که  بعد از برخالف مجوز تعمیرات اقدام به احداث 
بالکن سراسري (بالکن بتنی ) نموده است  و داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

با توجه به مساحت وضع موجود (19/1 متر مربع ) داراي اضافه بنا در همکف بصورت   -1
همزمانساز به مساحت 1/68 متر مربع میباشد (سال وقوع به استناد فیش برق ارائه داده 

شده از طرف متقاضی 1336)
احداث بالکن تجاري بصورت بتنی  به مساحت 19/1متر مربع (سال وقوع 1395)-2

*********************************************************
*********************************************************

*****************************************
الزم به ذکر است که مغاره داراي باالبر به مساحت 1/13 متر مربع میباشد(تنها راه دسترسی 
به بالکن از راه باالبر بوده و هیچ گونه پله و نردبانی جهت دسترسی به بالکن موجود 

نمیباشد)
مغازه در حال حاضر به شغل ارایشی بهداشتی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي 

.تبلیغاتی به ابعاد استاندارد میباشد
*********************************************************

*******
به استناد نامه میراث فرهنگی به شماره 972/131/9266 مورخ 1397/11/30  که به شماره 
23792 مورخ 1397/120/1 ثبت در اتوماسیون این منطقه گردیده است اعالم نموده است که 
ملک مورد نظر در محدوده بافت تاریخ واقع گردیده است و به جهت حفظ ساختار فضاي 

 .بافت تاریخی ملک مورد نظر فاقد کسر عقب نشینی میباشد
به استناد گوایه واحد محترم خط پروژه که در سیستم موجود بوده به استناد طرح تفصیلی 
مصوب 95/11/2  در بافت تاریخی بازار پیرو نامه  میراث  972/131/9266-97/11/30فاقد 

،عقب نشینی است
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و عدم ضرورت قلع بنا مراتب 
تعیین ارزش سرقفلی به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع و پس از وصول نظریه به 
شماره ش ر- 82453-98.05.15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 
تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 7،455،000،000 ریال و ابالغ آن به طرفین و عدم 
اعتراض آنها به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,491,000,000(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  یک 

میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 49.7  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/02 2/98/13657 بدوي خیابان 
مطهري-جن
ب بانک 
تجارت

2-3-10200-29-1-4-0 116
5

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده از طرف متقاضی بصورت شش دانگ عرصه و 
اعیان یک باب مغازه به انضمام انباري (طبق سند تک برگ ارائه شده از طرف متقاضی) فاقد 
بالکن که از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/247931 مورخ 

.1395/01/21میباشد
شایان ذکر است که مساحت انباري قطعه 5 تفکیکی در سند ارائه داده شده از طرف 
. متقاضی 5 متر مربع ر ذکر شده است ولی در نقشه تفکیکی 5/4 متر مربع قید شده است

طی بازدید بعمل امده مشخص تخلفات زیر مشخص  شد 
پشت مغازه راهرویی به مساحت 8/83 متر مربع بوده که مالک مساحت 6/17 متر مربع از  -1
راهرو را به مساحت مغازه خود اضافه نموده است(تبدیل قسمتی از راهرو به مغازه به 
مساحت 6/17 متر مربع )  (مساحت مغازه از 37/02 متر مربع تبدیل به مغازه به مساحت 

43/19 متر مربع  شده است )
انباري به مساحت 5/4 متر مربع از مغازه جدا شده و به مغازه قطعه 3 تفکیکی اضافه شده -2

است (داراي پرونده جدا به شماره 320870  میباشد)
واحد  مسکونی در نیم طبقه به مساحت 84/55 متر مربع موجود بوده که مالک با -3
برداشتن دیوراهاي داخلی بخشی از واحد  مسکونی به مساحت 43/53 متر مربع را  به  
صورت بالکن به مغازه اضافه نموده است (بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به 

عنوان بالکن تجاري به مساحت 43/53 متر مربع )
 .با توجه سال وقوع تخلف داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد-4

سال وقوع تخلفات فوق الذکر 1397
*********************************************************

*************************************************
 .به استناد خط پروژه شماره 457  مغازه فوق الذکر فاقد عقب نشینی میباشد

مغازه در حال حاضر به شغل لوازم  خانگی  مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی 
.به طول تقریبی 3/5 و ارتفاع تقریبی 1متر میباشد

 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي محمود کاووسی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح تبدیل 80.20 مترمربع، از زیر شیروانی به تراس مسقف با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 120,300,000(یکصد و  بیست میلیون و  

سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 80.2  1.5
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 2/98/13661 بدوي -
آزادگان--
حاتم - بن 
بست بهادر

2-3-10184-6-1-0-0 116
6

توضیحات بازدید با احترام  ، مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان 2 طبقه در  3 واحد مسکونی  
با مساحت کلی 539.40  متر مربع و داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم می باشد
شایان ذکر است که مساحت مندرج در جدول کاربري ها براساس صورتمجلس تفکیکی 

شماره 32780  مورخ 1386/04/27 با  کل زیر بنا  می باشد
شایان ذکر است که مساحت کل زیر بنا براساس صورت مجلس تفکیکی  صادره  538.19 
متر مربع بوده و نسبت به پایانکار صادره داراي کاهش به مساحت 1.21 متر مربع می باشد
برابر بازدید به عمل آمده و همچنین بررسی سوابق ، قسمتی از زیرشیروانی مشاعی  به 
مساحت 80.20 متر مربع برابر کروکی نقشه برداري مهندس عضو نظام ،  به  تراس مسقف 
تبدیل گردیده که از بابت آن بالمانعی رویت نگردید (سال وقوع تخلف 1387)

در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز 
.الزامیست

حالیه متقاضی درخواست رسیدگی و طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 از بابت تخلف 
صورت گرفته را دارد

 مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی  بر نقض  و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 
دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر گردید. پس از وصول نظریه 
مزبور به شماره ش ر-77394-08/05/98 که مفاد آن مؤید پنج واحد کسري 

پارکینگ در کل می باشد، این نظریه به طرفین ابالغ شد و نظریه شهرداري طی نامه 
شماره  ش ر-86637-98/05/22 مبین تأیید شش واحد کسري پارکینگ است مع 
الوصف با توجه به تعداد کسري پارکینگ ضرورتی براي اعاده به وضع اولیه احراز 
نگردید و جهت تعیین مابه التفاوت ارزش سرقفلی ناشی از افزایش تعداد واحدهاي 

تجاري به هیأت کارشناس رسمی ارجاع و پس از وصول نظریه شماره ش 
ر-92338-98/05/31 که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته و با اوضاع و 
احوال قضیه مباینتی ندارد، لذا در خصوص افزایش تعداد واحدهاي تجاري به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 3,200,000,000(سه میلیارد و  دویست میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می نماید و در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 22 واحد به 30 واحد 
با توجه به عدم کسري پارکینگ مسکونی ضرورتی براي اعاده به وضع سابق احراز 

نمی گردد و از شمول تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري خارج می باشد.

جریمه 1961.95  0
 

1100000  , 1390 افزایش تعداد واحد 1398/06/02 2/98/13664 رسیدگ
ي 
 مجدد

تختی-خیابا
ن 

جدیداالحدا
ث ایت اهللا 
احسانبخش
(پروژه 
مجتمع 
سپیدار)

2-1-10229-16-1-0-0 116
7

در خصوص توسعه بناي تجاري به استناد تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 275,000,000(دویست و 

 هفتاد و  پنج میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 62.5  4
 

1100000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

در خصوص اضافه بناي مسکونی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 793,914,000(هفتصد 

و  نود و  سه میلیون و  نهصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 240.58  3
 

1100000  , 1390 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

در خصوص شش واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,760,000,000
(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
26 واحد کسري پارکینگ دیگر راي تجدیدنظر به شماره صدر الذکر به قوت خود 

باقیست.

جریمه 800  2
 

1100000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 38 مورخه 1389/03/27 
(تجاري-مسکونی) بصورت 6 طبقه روي زیرزمین به انضمام راه پله آسانسور آخر در 22 
واحد مسکونی و 17 واحد تجاري به مساحت کلی 7393.14 مترمربع (الزم به ذکر است در 
پروانه صادره تعداد واحدها قید نگردیده و تعداد واحد هاي اعالم شده بر اساس فرم کنترل 
نقشه می باشد) و همچنین گواهی عدم خالف شماره 2/33/177454 مورخه 1393/10/09 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
ممهر به مهر نقشه بردار سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 
:کلی 303.08 مترمربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد

.کاهش بنا در طبقه زیرزمین به مساحت 36.96 مترمربع -1
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 176.05 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 124.96 مترمربع که از این مقدار به مساحت 62.46  -3
.مترمربع بصورت پست برق می باشد.(سال وقوع تخلف 1390)

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1390) -4
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 5.4 مترمربع -5

.کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 120.45 مترمربع -6
.کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 19.72 مترمربع -7

اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت  به مساحت 159.83 مترمربع که از این مقدار به  -9
مساحت 68.88 مترمربع بصورت افزایش در راه پله و آسانسور و به مساحت 90.95 مترمربع 

.بصورت احداث انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1390)
افزایش تعداد واحد از 17 واحد تجاري و 22 واحد مسکونی به 30 واحد تجاري و 30  -10

.واحد مسکونی
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 600.99 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -11

.مسکونی از 22 واحد به 30  واحد
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 685.28 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -12

.تجاري از 9 واحد به 14  واحد در همکف
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 675.68 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -13

.تجاري از 8 واحد به 16  واحد در طبقه اول
در خصوص کسري پارکینگ الزم به ذکر است از بابت مغازه هاي طبقه همکف و اول نیاز  -14
به 50 باب پارکینگ از نوع تجاري و از بابت قسمت مسکونی طبقات 2 الی 5 (30 واحد 

.(مسکونی) نیاز به 20 باب پارکینگ از نوع مسکونی می باشد
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در زمان صدور پروانه داراي 39 باب کسري پارکینگ تجاري بوده که در خصوص پرداخت )
عوارض آن، واحد درآمد در سیستم مطالبی را گواهی نمود و در نهایت حسب دستور معاون 
محترم، با توجه به اینکه سوابقی در این خصوص موجود نیست پرونده با اعالم کسري 

.(پارکینگ به کمیسیون محترم ماده صد ارسال می گردد
لذا با توجه به تامین 38 باب کسري پارکینگ در وضع موجود و اعالم 50 باب کسري 

پارکینگ تجاري و 20 باب کسري پارکینگ مسکونی، حالیه داراي 32 باب کسري پارکینگ 
.تجاري می باشد

به استناد پروانه صادره به مساحت 108.24 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت  -15
.آن در زمان پایانکار الزامی می باشد

در پروانه ساختمانی نوع سازه بتنی قید گردیده ولی در نقشه هاي هنگام صدور پروانه و  -16
.همچنین وضع موجود و ساختمان اجرا شده بصورت فلزي می باشد

.راه پله فرار اجرا نگردیده است -17
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -18

الزم به توضیح است که نقشه هاي طبقه زیرزمین، اول و دوم هنکام صدور پروانه (تاییدي 
نظام) در پرونده بایگانی موجود نبوده و در صورت وجود مغایرت و یا هر نکته اي در خصوص 

.این طبقات، متعاقبا و پس از ارائه آن اظهار نظر می گردد
ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه راي بند 51 کمسیون ماده 5 مورخه 

:1387/12/20 به شرح زیر صادر گردیده بود
:با کلیات طرح موافقت و مقرر گردید

تا هنگام بهره برداري حداقل یک بلوك که به منظور پارکینگ عمومی در نظر گرفته شده  -1
.است پروانه اخذ نماید

.ضوابط سطح اشغال، تراکم مجاز پیشنهادي طرح اعالم گردد -2
.طراحی بدنه و فضاي شهري دو بلوك مذکور بطریق مناسب ارائه گردد -3

.پله فرار با رعایت مبحث سوم مقررات ملی و ساختمان احداث -4
عقب نشینی بر اساس خط پروژه الزامی است و همچنین احداث کنسول به سمت کوچه  -5

.8 متري ممنوع می باشد
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 143213 - 1396 مورخه 1396/07/20 سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی رشت را ارائه نموده که طی آن سازمان مذکور اعلم نموده مالک می بایست 
نسبت به نصب سیستم اطفاي حریق اتوماتیک و اجراي راه خروج (راه پله دوربند) دوم در 
ساختمان اقدام نماید، علیهذا ضروري است موضوع تخلف ایشان در قالب کد مربوطه به عدم 
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رعایت ضوابط آتش نشانی جهت تخاذ تصمیم شایسته به کمیسیون ماده صد قانون 
 .شهرداري گزارش گردد

**********
حالیه در پاسخ به تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد و نامه شمماره 26963 مورخه 

:1397/02/19 دبیرخانه کمیسیون ماده صد پاسخ در دو آیتم اعالم می گردد
در خصوص افزایش تعداد واحد تجاري، از 17 واحد به 30 واحد، در فرم جریمه الحیه  -1

.(شیت تخلفات) و به تفکیک طبقات همکف و اول درج گردید
.ضمنا کسري پارکینگ نیز با توجه به دستورات جدید مندرج در سیستم اعالم گردید -2

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/20 2/98/13665 تجدید 
نظر

حاجی 
آباد-کوچه 
گنجه اي

2-1-10139-95-1-0-0 116
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

2.1  0
 

130000  , 1373  عدم رعایت عقب نشینی

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 284,988,750(دویست و  هشتاد و  چهار میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هشت 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.61  2.5
 

3100000  , 1373
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر - 224275-97/11/17 کمیسیون محترم برابر مدارك ارائه 
شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 4356/1 بصورت ششدانگ یکقطعه زمین 
بمساحت 158 متر مربع  قطعه اول تفکیکی برابر سوابق ارائه شده  بر روي پالك فوق پروانه 
ساختمانی بشماره 122-  71/10/3  و پایانکار به شماره 9254 مورخ 1374/06/01 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت در 4واحد مسکونی  به مساحت کلی 445/5 متر مربع میباشد.شامل 
همکف پیلوت به مساحت 115/5 متر مربع(یک واحد مسکونی ) -طبقه اول ، دوم و سوم 
هرکدام به مساحت 110 متر مربع (جمعا به مساحت 330 متر مربع ) جمعا کل ساختمان به 

.مساحت 445/5 متر مربع صادر شده است که مدارك بپیوست میباشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلف ساختمان به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19/96 متر مربع که از این مقدار به مساحت 4/49 -1
متر مربع تخلف با سال تخلف 1397-  6/73 متر مربع  بصورت سایه کنسول بوده که به 
عنوان تخلف ساختمانی محصوب نمیگردد و فقط شامل عوارض درآمدي میباشد و به 

مساحت 8/74 متر مربع بصورت همزمانساز باسال وقوع 1373
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47  -2
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47 -3
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47 -4
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
تبدیل طبقه سوم از یک واحد مسکونی به مساحت 125 متر مربع به دو واحد مسکونی  -5

 یکی به مساحت 55/30 متر مربع و دیگري به مساحت 69/70 متر مربع
داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد. (سال وقوع 1397) -6
******************************************

به استناد خط پروژه شماره 729 به مساحت تقریبی 0/6 متر مربع از عرصه و به مساحت 
تقریبی 1/5 متر مربع از اعیان(به مساحت کلی 2/1 متر مربع ) در تعریض کوچه 10 متري و 

 .بن بست 6 متري قرار دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده 100 قانون شهرداري در خصوص اضافه بناي طبقه سوم و تبدیل راه پله به بناي 

مفید راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 482,856,000
(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار )  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 51.92  3
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13669 بدوي -
منظریه-ول
--ي عصر

2-3-10042-271-1-0-0 116
9

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 6 واحد با عنایت به رعایت تعداد 
پارکینگ، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 3  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی 
عمل نماید.

سایر  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي پروانه ساختمانی شماره 330 مورخه 1391/12/28 به صورت 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 406/86 مترمربع می باشد. حالیه ساختمان در 

.مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 178/52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 44/63 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44/63 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44/63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44/63 مترمربع -4
کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3/09 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 7/29 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی 3 واحد به 6 واحد به مساحت  -7
46/68 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -8
.در حد جنوب غربی با توجه به توسعه بنا عرض حیاط خلوت به صفر تقلیل یافته است -9

.عرض باقیمانده راه پله برابر 2/40 متر می باشد -10
.با توجه به پروانه صادره فاقد تراکم اعطایی می باشد -11

.فعال کسري پارکینگ ندارد -12
بابت اضافه بنا به مساحت 155/88 مترمربع (همکف الی طبقه دوم) داراي راي بدوي 

.کمیسیون ماده صد به شماره 2/92/3422 مورخ 1392/12/14 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44/63 مترمربع -1
کاهش بنا به مساحت 21/99 مترمربع در همکف الی طبقه دوم (نسب به راي) -2

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -3
مساحت 7/29 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی 3 واحد به 6 واحد به مساحت  -4
46/68 مترمربع

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم پیمانه احمدي موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 
رشت مبنی بر احداث بارانداز بدون مجوز به مساحت 35 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 16,800,000(شانزده میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد..

جریمه 35  0.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/17 2/98/13677 بدوي -
ساغریسازا
ن-مطهري-
ساغریسازا
ن

2-3-10005-35-1-0-0 117
0

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

11.7  0
 

3300000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  طی نامه شماره 2/235/211 مورخ 1398/05/01 ناحیه 3 و طی 
بازدید بعمل امده مکان ارائه شده   به صورت شش دانگ  یک باب خانه (طبق سند مالیکت 

 ..ارائه داده شده از طرف متقاضی )میباشد
وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده  که داراي بالمانع از شهرداربه شماره 3/33/179 مورخ 

 .1384/01/10 بوده که بپیوست میباشد
 .مساحت اعیانات بصورت تقریبی میباشد

.با توجه به بازدید بعمل امده داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
احداث بارانداز با پایه فلزي و سقف ایرانیت به مساحت تقریبی 35 متر مربع (بارانداز -1

جهت  پارك ماشین میباشد) (سال وقوع تخلف 1398)
مالک بدون دریافت مجوز از شهرداري اقدام به تعمیرات جزئی شامل کاشی کاري و  -2
سیمان کاري- کفسازي -تعویض پنجره- چکه گیري از سقف و تعمیر نماي ساختمان 

بصورت سنگ  نموده است .(سال وقوع 1398)
به استناد خط پروژه شماره 726 به مساحت تقریبی 6/7 متر مربع از اعیان و به مساحت 

 .تقریبی 5 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم سیده مریم میرباذل نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات  هر یک به مساحت 32/27 
مترمربع  راي بدوي باتقلیل جریمه از ضریب  2.5به 2برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ  722,198,400(هفتصد و  بیست و  دو میلیون و  یکصد و  نود و  هشت 

هزار و  چهارصد) ریال نتیجناً تائید میگردد.

جریمه 107.47  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 2/98/13678 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی 
-خیابان 
کاسپین-کو
چه عابد 
عشقی-بن 
بست برزگر

2-1-10039-6-1-0-0 117
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/29 مورخه 1397/05/20 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 356.2 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربنید بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 107.47 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 32.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 10.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -7

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
زما صدور پروانه داراي یک درب 3 متري بوده در صورتی گه حالیه در وضع موجود داراي  -8
یک درب 4 متري است.(الزم به توضیح است نه در زمان پروانه و نه در وضع فعلی، پارك 

.حاشیه اي ندارد)
.رعایت فضاي باز و سبز می گردد -9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.98 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
.موجود 76.98 درصد می باشد

الزم به توضیح است در نقشه هاي منجر به صدور پروانه آسانسور نداشته ولی حالیه در وضع 
.موجود آسانسور تعبیه گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

117
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي اصغر انصاري خواه  نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات هر یک به مساحت 6.64 
مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مجموعا  مساحت 32.64 
مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش 

معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  348,096,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  
نود و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 59.2  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/06/17 2/98/13681 تجدید 
نظر

دکتر 
حشمت-کو
چه 
عسجدي

2-2-20106-81-1-0-0 117
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/64 مورخ 1397/08/14 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 522.10 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:26.56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.64 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.64 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.64 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.64 مترمربع -4

کاهش بنا از بابت عدم احداث راه پله و آسانسور آخر به مساحت 22.50 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 32.64 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.65 متر می باشد.)

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 68.55 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سابقه در واحد خالف ندارد.سال تخلف 1398 می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

35.  0
 

303750  , 1381 1398/06/17 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13682 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان امین 
اصغري-کو

چه 12

2-2-10012-121-1-0-0 117
3

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه 
آپارتمان بصورت دو طبقه برروي همکف در دو واحد مسکونی بوده که داراي صورت مجلس 
تفکیکی به شماره 7521 مورخ 1379/02/15 بوده که داراي نقشه تصویبی از شهرداري به 

.شماره 2/33/2938 مورخ 1378/12/03 بوده که بپیوست میباشد
.مساحت هاي اعالم شده به استناد نقشه تفکیکی ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

:حالیه طی بازدید بعمل آمده  تخلفات زیر مشاهده شد
در طبقه همکف داراي انباري به مساحت 59/26 متر مربع بوده که  انباري مورد اشاره را -1

تبدیل به یک واحد مسکونی مجزا شده نموده است .(سال وقوع 1381)
راه پله اي اختصاصی در همکف به مساحت 6/52 متر مربع و طبقه اول به مساحت 6/54  -2
متر مربع بوده که کال راه پله  مورد اشاره را تخریب نموده است (تعمیرات کلی )(سال وقوع 

(1381
راه پله  در همکف به مساحت پیلوت اضافه شده ولی مساحت طبقه اول  با راه پله اختصاصی 

 . در سند بوده است
با توجه به تبدیل انباري همکف به یک واحد مسکونی مجزا داراي 1 باب کسري پارکینگ  -3

مسکونی میباشد.(سال وقوع 1381)
**********************************

به استناد خط پروژه  شماره 2048 به مساحت تقریبی 0/35 متر مربع از اعیان در تعریض 
قرار  دارد

مراتب جهت استحضار وصدور  دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
96194-98/06/05 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   1,099,200,000(یک 
میلیارد و  نود و  نه میلیون و  دویست هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید. 

جریمه 54.96  0
 

3360000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1398/06/23 2/98/13685 بدوي مطهري- 
کوچه شهید 
عالم خواه

2-3-10252-1-1-5-0 117
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي 
برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

سایر 35.  0
 

74000  , 1366  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 
.54.96 مترمربع قطعه 3 تفکیکی (مطابق سند) می باشد

این آپارتمان بصورت خالف با مغازه قطعه 4 تفکیکی بصورت یکجا استفاده می گردد لذا این 
.آپارتمان و مغازه مذکور بصورت یکجا و تجمیعی گزارش می شود

داراي بالمانع تفکیک و پروانه تعمیرات مندرج در سیستم بوده و حالیه داراي خالف به شرح 
:زیر می باشد

تبدیل آپارتمان مسکونی فوق الذکر به تجاري به مساحت 54.96 مترمربع. (بصورت  -1
.تجمیع با بالکن مغازه فوق الذکر).(سال وقوع تخلف 1396)

از باب تبدیل مذکور در آیتم یک، داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال  -2
.وقوع تخلف 1396)

.نصب باالبر جهت اتصال همکف مغازه به بالکن.(سال وقوع تخلف 1379) -3
انجام تعمیرات جزئی بصورت تخریب برخی از دیوار هاي داخلی و نازك کاري دیوار و کف  -4

.و شیشه بند نمودن دیوار خارجی آپارتمان
الزم به توضیح است آپارتمان فوق که در وضع موجود با بالکن مغازه تجمیع گردیده که 

.عالوه بر دسترسی از این باالبر از راه پله مشاعی نیز دسترسی و درب دارد
همچنین مالکین بدون اخذ مجوز اقدام به نصب باالبر در فضاي کوچه متصل به راه پله 
مشاعی نموده اند که در این خصوص مطابق گواهی واحد محترم تخلفات داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/93/5691-93/02/13 مبنی بر تخریب می باشد.(در این 
خصوص الزم به توضیح است با تخریب دیوار مشرف به شارع راه پله مشاعی در برخی از 

.طبقات دسترسی ایجاد نموده است)
به استناد خط پروژه شماره 936 به مساحت 0.35 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي عقب 

.نشینی می باشد
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار بررسی تخلفات خود می باشد

**********
احتراما در پاسخ به نامه شماره ش ر - 870 - 1398 مورخه 1398/01/07 دبیر محترم 

کمیسیون محترم ماده صد و بررسی نظریه کارشناس رسمی دادگستري، اعالم می گردد این 
.نظریه مورد تایید می باشد

**********
.کل ملک فوق مشتمل بر 4 واحد مسکونی و 4 واحد تجاري است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به اظهارات نماینده شهرداري و الیحه تجدید نظر خواه، تجدید نظر خواهی 
وارد است, بدین وسیله راي بدوي نقض و  با توجه به محتویات پرونده به استناد 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم 

امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000
(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/26 2/98/13686 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل 
خیابان 
--شعاعی

2-2-10208-81-1-0-0 117
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با عنایت به اظهارات نماینده شهرداري و الیحه تجدید نظر خواه، تجدید نظر خواهی 
وارد است, بدین وسیله راي بدوي نقض و  باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم 
ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 94007 مورخ 98/06/03کارشناس رسمی 

دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را  در مجموع به مبلغ 
4.778.960.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 955,792,000
(نهصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 41.64  0
 

3360000  , 1397 تبدیل پیلوت به مغازه و یا 
افزایش تعداد مغازه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 52 مورخ 1396/03/04 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 629.97 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:15.57 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.61 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.49 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.49 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.49 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.49 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.49 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 7.60 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت مجموعا 41.84  -8

مترمربع(رعایت 1/20 سرویس بهداشتی تجاري می گردد.)
.داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -9

با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره کمتر می باشد مشمول تبصره 7
. نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/11912  مورخ 
1397/04/09و تجدیدنظر به شماره 2/98/13686 مورخ 1398/06/26 بوده و حالیه داراي 
مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد:(الزم به ذکر است طی راي تجدید نظر مذکور در خصوص 
احداث انباري در حیاط مشاعی به مساحت 5 مترمربع راي به تخریب بنا صادر گردیده و راي 

مذکور اجرا شده است.)
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -1
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -2
 کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -3

 کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.13 مترمربع(نسبت به راي) -4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 0.20  -5

 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1397)
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//.درخواست عدم خالف دارد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
93060مورخ 98.06.02کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.100.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها،ضمن نقض راي تجدید نظر، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 420,000,000(چهارصد و  بیست 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.72  0
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1398/07/09 2/98/13687 رسیدگ
ي 
 مجدد

سبزه -
میدان--ضی
اء العلماء

2-2-10050-10-1-0-0 117
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با توجه به محتویات پرونده و با تامین نظر راي دیوان به شماره فوق الذکر راي بدوي 
متضمن قلع نقض و راي به محکومیت نامبرده ببابت کسري پارکینگ به مساحت 50
متر مربع با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به پرداخت 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال باستناد تبصره 5 ماده صد قانون  صادر و اعالم میگردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به لحاظ عدم ضرورت قلع،ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 قانون شهرداریها در خصوص اضافه بناي همزمانساز و احداث طبقه ي مازاد با 
ضریب 1.75 ارزش معامالتی به مبلغ  (587,235,600)پانصد و  هشتاد و  هفت میلیون 
و  دویست و  سی و  پنج هزار و  ششصد ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 99.87  1.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احترامابر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 187 مورخ 1391/08/19 بصورت 3/5
طبقه در 3 واحد مسکونی و بمساحت کلی 273/02 مترمربع صادر گردیده است،حالیه با 
توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و همچنین کروکی نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد به مساحت کلی 

:369/43مترمربع به شرح زیر  می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 41/71مترمربع (بناي مازاد بر تراکم به مساحت 34/21 -1
مترمربع از بابت تبدیل پیلوت به تجاري)

اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 33/25مترمربع(بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل و -2
توسعه بالکن تجاري به مساحت 23/51 مترمربع)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44/32مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44/32مترمربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه  به مساحت -5
109/02مترمربع

اضافه بنا در طبقه پنجم از بابت احداث دومین طبقه مازاد بر پروانه به مساحت 6-96/81
مترمربع(از این مقدار به مساحت 56/72 از بابت احداث واحد مسکونی،به مساحت 35/83 
مترمربع از بابت احداث تراس روباز و به مساحت 4/26 مترمربع از بابت راه پله می باشد)

.دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد -7

از بابت اضافه بنا به مساحت 281/20 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
2/92/292 مورخ 1392/03/28و 2/92/3840 مورخ 1392/11/23 و همچنین تجدید نظر به 

.شماره 2/92/5422 مورخ 1392/12/13 می باشد

حالیه داراي مابه التفاوت خالف ساختمانی به علت خطا در مساحت یابی به مساحت 3/06 
.مترمربع افزایش و به مساحت 11/64مترمربع کاهش نسبت به راي می باشد
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همچنین داراي تخلف ساختمانی در طبقه پنجم از بابت احداث دومین طبقه مازاد بر پروانه 
به مساحت 96/81مترمربع(از این مقدار به مساحت 56/72 از بابت احداث واحد مسکونی،به 
مساحت 35/83 مترمربع از بابت احداث تراس روباز و به مساحت 4/26 مترمربع از بابت راه 
پله می باشد) و همچنین بناي مازاد بر تراکم به مساحت 34/21 مترمربع از بابت تبدیل 
پیلوت به تجاري و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل و توسعه بالکن تجاري به مساحت 
.23/51 مترمربع و دو باب کسري پارکینگ تجاري (سال تخلف 1392) دارد

.تراکم تشویقی در زمان صدور پروانه نداشت

.حالیه متقاضی طی درخواستی به متراژ و سال تخلف در آراي صادره اعتراض دارد

          .مراتب جهت صدور دستورات مقتضی اعالم می گردد

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض مدللی که موجب نقض راي بدوي می باشد،ارائه 
ننموده لذا راي بدوي عیناً تائید می گردد.

جریمه 54.  3
 

445500  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/07/09 2/98/13697 تجدید 
نظر

مسجد -
صفی-خ 
-بحرالعلوم

2-1-10169-26-1-0-0 117
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك ارائه شده توسط متقاضی پروانه ساختمانی به شماره 125 مورخه 
1383/04/02 بصورت 1 طبقه روي بالکن و مغازه در 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 

،225.43 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بناي تجاري به مساحت کلی 

:69.01 مترمربع بر خالف مدلول پروانه صادره و به شرح زیر  می باشد
.اضافه بناي تجاري در همکف به مساحت 9.45 مترمربع -1

.اضافه بناي تجاري در نیم طبقه (بالکن) به مساحت 20.04 مترمربع -2
.اضافه بناي تجاري درطبقه اول به مساحت 9.45 مترمربع -3

اضافه بناي تجاري بصورت احداث یک طبقه مازاد (انبار تجاري) به مساحت 30.07  -4
.مترمربع

با توجه به پرداخت عوارض دو باب کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه، رعایت   -5
.پارکینگ می گردد

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمیگردد -6
 :داراي راي کمیسیون ماده 5 مورخه 1383/02/20 به شرح زیر می باشد

با توجه به استقرار ملک موصوف در حریم درجه یک ابنیه تاریخی مسجد صفی با احداث 
ساختمان به صورت تجاري و مسکونی با ارتفاع یک طبقه روي تجاري در صورت رعایت 
سطح اشغال طبق ضوابط طرح تفصیلی موافقت گردید. (ارتفاع تا زیر دامنه 9.86 متر بوده 
که در این خصوص الزم به ذکر است هیچ گونه سوابق و استعالمی از اداره کل میراث در 
بایگانی و سوابق مربوط به پروانه صادره، موجود نمی باشد بنابراین در این خصوص نیاز به 

.استعالم از میراث می باشد)
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 40.52 مترمربع داراي راي بدوي شماره 1085 مورخه 
1386/02/01 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه داراي مابه التفاوت بصورت 
کاهش بنا به نسبت راي کمیسیون ماده صد به مساحت 2.12 مترمربع و اضافه بنا به نسبت 

:پروانه صادره به مساحت 30.61  مترمربع و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا به نسبت راي در همکف به مساحت 1.07 مترمربع-1

اضافه بنا در نیم طبقه (بالکن) به علت خطا در مساحت یابی به مساحت 0.54 مترمربع -2
.(سال وقوع تخلف 1385)

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه اول به مساحت 1.05 مترمربع-3
اضافه بناي تجاري بصورت احداث یک طبقه مازاد (انبار تجاري) به مساحت 30.07  -4

.مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)
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.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
یک طبقه مازاد بمساحت 96.94مترمربع بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 977,155,200(نهصد و  هفتاد و  
هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 96.94  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/17 2/98/13698 تجدید 
نظر

خیابان 
طالقانی-خی
ابان شهید 
رمضانزاده-
کوچه 
خرسندي

2-2-10194-178-1-0-0 117
8

در خصوص اعتراض خانم مریم عادلی راد نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات مجازهر یک به مساحت 15.99 
مترمربع و اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 6.93 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي 
و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
276,696,000(دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 54.9  1.5
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي بدوي در خصوص افزایش تعداد واحد تایید میگردد. ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/70 مورخه 1397/08/24 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.275.55 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 151.84 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 96.94 مترمربع که از این مقدار به  -4
.مساحت 16.02 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)

.اضافه بنا در زیرشیروانی 6.93 به مساحت مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.09 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -6

.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول عوارض درآمدي می گردد)
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد.(سال وقوع تخلف 1398) -7

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

در زمان صدور پروانه داراي یک درب 3 متري (بدون پارك حاشیه اي) بوده در صورتی  -11
.که در نقشه هاي ارائه شده فعلی داراي دو درب 2.5 و 4.5 متري می باشد

به مساحت 11.16 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 24.59  -12
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.91 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 83.72 درصد می باشد

الزم به توضیح است زمان صدور پروانه فاقد آسانسور بوده ولی حالیه داراي آسانسور می 
.باشد

*********
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و نما نیز اجرا 

.گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

117
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 537,936,000(پانصد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  
شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 80.05  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13699 بدوي چهاربرادرا
ن-کوچه 
ساسان 
جنتی

2-3-10186-123-1-0-0 117
9
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/30 مورخ 1397/05/20 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 548/82 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 73/63 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15/28مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 4/17 مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/45 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19/45 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19/45 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 46/33 مترمربع (با توجه به عدم اجراي انباري  -5
زیرشیروانی و موتورخانه و تاسیسات)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 0/87 مترمربع

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7
.است

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 5/55 مترمربع از بابت تغییر جانمایی (در زمان صدور  -8
پروانه، جانمایی به صورت عقب ساز با 2 متر حیاط خلوت حد شمالی بوده که حالیه با توجه 
به احداث ساختمان عرض حیاط خلوت از حد شمالی افزایش و سازه به سمت جنوب میل 

یافته است)
.عرض باقیمانده پاگرد راه پله 3/44 متر می باشد -9

الزم به توضیح است سازه در زمان صدور پروانه به صورت فلزي بوده که حالیه به  -10
.صصورت بتنی اجرا شده است

فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا 
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.جهت پارك حاشیه اي) لذا کسري پارکینگ ندارد
از بابت اضافه بنا به مساحت 73/63 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 0/87 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم به 
مساحت 5/55 مترمربع از بابت تغییر جانمایی داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/13699 مورخ 1398/07/13 و راي تجدیدنظر به شماره 2/98/13943 مورخ 
.1398/09/02 مبنی بر جریمه می باشد.خالف جدیدي مشاهده نگردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/30 درصد می باشد.(به میزان 9/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
 به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 

اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري بابت طبقه مازاد (طبقه چهارم)  به مساحت 2.25 مترمربع، ضمن نقض 
راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.75 به 2.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت 
جریمه به مبلغ  431,978,400(چهارصد و  سی و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  

هشت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 57.14  2.25
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/27 2/98/13700 تجدید 
نظر

چمارسرا-ك
وچه معاف

2-2-10194-118-1-0-0 118
0

در خصوص اعتراض آقاي میالدرفیع و شرکا  نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف بمساحت 4.92 مترمربع و طبقات 

مجاز(هر یک)  به مساحت 6.17 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید  به مساحت 4.86 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 
1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  142,581,600(یکصد و  چهل و  
دو میلیون و  پانصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 28.29  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/49 مورخ 1397/07/08 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 484/03 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (آجر چینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:80/57 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 4/92 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 6/17 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 6/17 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 6/17 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم   به مساحت 57/14 متر مربع بصورت یک  طبقه مازاد از بابت -5
عدم اجراي راهرو - موتورخانه و تاسیسات -و انباري زیرشیروانی مجموعا به مساحت 39/7 

متر مربع
 کاهش راه پله اسانسور در زیرشیروانی به مساحت 3/3 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 4/86 متر مربع

سال وقوع تخلف 1397
 .کسري پارکینک ندارد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري فضاي باز و سبز ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تجدید نظر خواه اعتراض مدللی که موجب نقض صحیح و در خور تائید 
باشد ،ارائه ننموده راي صادره مبنی بر رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام 

نوسازي ،در این قسمت عیناً تائید میگردد.

رعایت عقب 
نشینی

25  0
 

2100000  , 1394 1398/07/09 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13701 تجدید 
نظر

خیابان 
آزادگان-کو
چه کوزه 
گران

2-3-10184-139-1-0-0 118
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه با حق عبور از کوچه 
اختصاصی حد شمالی و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت 
مذکور فاقد مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود 
.مندرج در سیستم بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت خانه مسکونی به انضمام دو باب 
سرویس بهداشتی جدا ساز در حیاط هاي شرقی و غربی و همچنین بارانداز فلزي بوده و 
سابقا پروانه تعمیرات جزیی مندرج در سیستم بصورت چکه گیري شیروانی، کاشی کاري، 
موزاییک کاري، نصب پرسیانا، رنگ آمیزي، لوله کشی آب و ،سیم کشی برق دریافت نموده 

:لذا حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
انجام تعمیرات کلی (برخالف پروانه تعمیرات جزئی فوق الذکر) بصورت تعویض کامل  -1
سربندي سرویس هاي بهداشتی هاي موجود در دو حیاط شرقی و غربی.(سال وقوع تخلف 

(1394.
احداث بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 23.42 مترمربع در حیاط حد شرقی.(سال وقوع  -2
تخلف 1394).(در این خصوص الزم به توضیح است پوشش سربندي (ایرانت) جمع آوري 

.گردیده ولی شبکه فلزي سربندي بارانداز کماکان موجود است)
ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بر اساس کروکی نقشه 

.برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 511 به مساحت تقریبی 14.5 مترمربع از عرصه و به مساحت 

.تقریبی 10.5 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مراد مالیی پورکلیدسر و شرکا  نسبت به راي بدوي به 
شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، 
صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات مجاز هر یک 
به مساحت 30.74 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.5 به 
2.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  929,577,600(نهصد و  بیست 
و  نه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 122.96  2.25
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/27 2/98/13702 تجدید 
نظر

صندوق 
عدالت-کوچ
ه میر عسگر

2-2-20082-111-1-0-0 118
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 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، در خصوص تبدیل راه پله به زیر بناي مفید بمساحت 4.17 
مترمربع ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 4.17  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 60 مورخه 1395/09/15 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 474.3 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 122.96 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.62 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4.17 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.3.44 متر است).(سال وقوع تخلف 1397)
عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و عرض موجود در کمترین نقطه به 1.2 متر تقلیل  -7
یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد).(سال 

.وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.93 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 77.08 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم معصومه جورسرائی  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک طبقه مازاد در زیر شیروانی به صورت 
دوبلکس طبقه سوم  به مساحت 36.27 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 243,734,400(دویست و  چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  سی و  
چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 36.27  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/16 2/98/13703 بدوي -
مطهري--م
ژدهی- بن 
3 متري

2-1-10155-132-1-0-0 118
3

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام 
نماید.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص احداث سرویس بهداشتی  در حیاط خلوت به مساحت 2.78 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,003,200(چهار میلیون و  سه هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 2.78  1.5
 

960000  , 1397 احداث بناي جداساز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 90 مورخه 1393/06/20 به 
صورت 3 طبقه باالي همکف در 3 واحد مسکونی به مساحت 582/12 مترمربع می باشد. 

.حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 212/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 44/67 مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/78 مترمربع  -1

به صورت احداث سرویس بهداشتی جداساز در حد غربی می باشد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41/89 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41/89 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41/89 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به صورت دوبلکس طبقه سوم   -5
به مساحت 42/42 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل 3 واحد به 5 واحد مسکونی به مساحت 145/24  -6
.مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس مازاد بر تراکم دریافتی 
در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 6/80 مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی 

.(تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به اضافه بنا صورت گرفته در تراز  -8

زیرشیروانی، واحد دوبلکس شماره 5 به باالي 180 مترمربع افزایش یافته که جهت آن دو 
باب پارکینگ موردنیاز بوده که یک باب پارکینگ تامین گردیده است)

عدم رعایت حداقل دو متر عرض حیاط خلوت صرفا در طبقه همکف با توجه به اجراي  -9
سرویس بهداشتی

داراي راي کمیسیون ماده 5 طی صورتجلسه مورخ 1392/12/28 مبنی بر این که با رعایت 
مفاد نامه شماره 922/24150/282 مورخ 1392/06/23 اداره کل میراث با احداث بنا در حد 
سه طبقه مسکونی بر روي پیلوت در سه واحد با حداکثر ارتفاع از کف پیاده رو تا زیردامنه 
به میزان 11/90 متر با رعایت 30 تا 35% شیب سربندي با رعایت سطح اشغال 60% طول 
پالك به صورت عقب ساز با تامین پارکینگ براساس ضوابط پارکینگی جدید و رعایت سایر 
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.ضوابط و مقررات موافقت گردید
از بابت پروانه صادره داراي نامه شماره 922/14150/283 مورخه 1392/06/23 اداره کل 
میراث فرهنگی مبنی بر احداث بنا در حد 3 طبقه مسکونی روي پیلوت در 3 واحد با حداکثر 
ارتفاع از کف پیاده رو تا زیردامنه به میزان 11/9 متر با رعایت 30 تا 35% شیب سربندي با 
رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك به صورت عقب ساز با تامین پارکینگ براساس 

.ضوابط پارکینگی جدید و سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
برابر نامه شماره 952/131/1117 مورخه 1395/02/28 افزایش ارتفاع صورت گرفته از 11/90 
متر به 12/60 متر تا زیر دامنه مورد تایید است و با توجه به عدم اجراي دامنه در سربندي 
براساس تیپولوژي مسکن در بافت تاریخی مالک می باید پس از ارائه طرح نماي معماري 
براساس ضوابط حفاظتی بافت تاریخی نسبت به اصالح مورد فوق و تعدیل بخشی از ارتفاع 
در زمان اجرایی نما اقدام نماید که در وضع موجود نما اجرا گردیده و همچنین با توجه به 
.اتمام عملیات ساختمانی در صورت صالحدید نیاز به استعالم از اداره کل میراث می باشد
از بابت تخلفات صورت گرفته شامل 173/71 مترمربع اضافه بنا و 19/11 مترمربع تبدیل در 
زیرشیروانی و مازاد بر تراکم افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 145/24 مترمربع و 
6/8 مترمربع تخطی از تبصره 7 داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/95/10048 
مورخه 1395/08/04 و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/95/10214 مورخه 1395/09/20 می 
باشد. پس از آرا مزبور داراي گواهی عدم خالف به شماره 212902 مورخ 1396/10/04 می 

.باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2/78 مترمربع به صورت احداث سرویس بهداشتی  -1
در حیاط خلوت (سال وقوع 1397)

اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به صورت دوبلکس طبقه سوم   -2
به مساحت 36/27 مترمربع (سال وقوع 1397)

یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به اضافه بنا صورت گرفته در تراز   -3
زیرشیروانی، واحد دوبلکس شماره 5 به باالي 180 مترمربع افزایش یافته که جهت آن دو 

باب پارکینگ موردنیاز بوده که یک باب پارکینگ تامین گردیده است)
عدم رعایت حداقل دو متر عرض حیاط خلوت صرفا در طبقه همکف با توجه به اجراي  -4

سرویس بهداشتی
همچنین با توجه به اجراي دیواره هاي عرصه جهت تکمیل گزارش نیاز به تهیه خط پروژه 

.می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارد
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به استناد نامه شماره 963/131/7691 مورخه 1396/08/14 اداره کل میراث فرهنگی، 
اصالحات انجام شده در اجراي عملیات احداث بنا مورد تایید بوده و خالفی از نظر اداره کل 

.مزبور صورت نگرفته است
*****************************

داراي نامه شماره 982/131/1785 مورخ 1398/03/02 اداره کل میراث مبنی بر این که 
.صدور پایانکار ساختمانی از نظر اداره کل مزبور بالمانع می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,901,592,000(یک میلیارد و  نهصد و  یک میلیون و  پانصد و  نود و  دو 

هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 226.38  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/16 2/98/13706 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-کو
چه میهن

2-3-10057-68-1-0-0 118
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در 
مورد تراکم اعطایی به میزان 135.68مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ 227,942,400(دویست و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 135.68  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 198 مورخ 1394/12/27 بصورت 4
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 807/85 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 214/99 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 23/28 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 37/8 متر مربع-2

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 46/33متر مربع که از  این مقدار به مساحت 8/53 -3
 .متر مربع احداث کنسول برخالف پروانه به سمت شارع عام میباشد

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 46/33 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 8/53 -4
 .متر مربع احداث کنسول برخالف پروانه به سمت شارع عام میباشد

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 46/33 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 8/53 -5
 .متر مربع احداث کنسول برخالف پروانه به سمت شارع عام میباشد

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14/92 متر مربع-6
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 3/28 متر مربع
 تبدیل پیلوت به تجاري  به مساحت 35/51 متر مربع-8

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري  به مساحت 8/11 متر مربع-9
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت -10

22/59 متر مربع (صرفا جهت پرداخت عوارض درآمدي)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -11
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 15/44 متر مربع در همکف و به 
مساحت 120/24 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 135/68 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
با توجه به تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 35/51 متر مربع داراي 1 باب کسري -12 

.پارکینگ تجاري میباشد
*********************************************************
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*********************************************************
*************************

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 12,059,250(دوازده میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست و  پنجاه) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 114.85  1.5
 

70000  , 1365
 , 1366

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/16 2/98/13707 بدوي خیابان امام 
خمینی-گذ
ر حاج آقا 
بزرگ

2-2-20119-44-1-6-0 118
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك 
.عرصه و اعیان خانه (طبق سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

بر روي پالك فوق الذکر پروانه توسعه  بنا به شماره 34 مورخ  1365/01/30 به مساحت کلی  
382متر مربع (191 متر  مربع در همکف و به مساحت 191 متر مربع در طبقه اول ) در یک 

.واحد مسکونی میباشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر 

: میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7/93 متر مربع (سال وقوع 1365)-1

تبدیل بخشی از پیلوت  به مساحت 93/93 به واحد مسکونی مجزا  (سال وقوع 1366)-2
اضافه بنا درطبقه اول  به مساحت 26/99 متر مربع که از این مقدار  به مساحت 18/13 -3

متر مربع بصورت تراس مسقف میباشد. (سال وقوع تخلف 1365)
********************************************

از بابت تراس به مساحت 14 متر مربع  داراي پرداخت عوارض در واحد درامد بوده که 
 .بپیوست میباشد

حالیه با توجه به پرداختی  از بابت تراس  به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي متبه التفاوت 
:به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 7/93 متر مربع (سال وقوع 1365)-1
تبدیل بخشی از پیلوت  به مساحت 93/93 به واحد مسکونی مجزا  (سال وقوع 1366)-2

اضافه بنا درطبقه اول  به مساحت 12/99متر مربع که از این مقدار  به مساحت 4/13 متر -3
مربع بصورت تراس مسقف میباشد.  (سال وقوع تخلف 1365)

شایان ذکر است که راه عبوري به کوچه از داخل پالك 1086/5 بوده که مربوط به خود مالک 
 .میباشد

 .به استناد خط پروژه شماره 1333 ملک فاقد عقب نشینی میباشد
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 11.76 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا دوم هر طبقه به مساحت 14.5مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 252,712,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  دوازده 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 40.76  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 2/98/13724 بدوي حافظ-مسی
بی

2-2-20094-111-1-0-0 118
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر اساس 
گزارشات قبلی به شماره بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/108 مورخه 
1397/12/18 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی 

.و به مساحت کلی 302.6 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 47.15 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.5 مترمربع.(از مقدار مورد اشاره به مساحت  -1
2.74 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده و جزء خالف محسوب نگردیده و صرفا مشمول 

.پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1398)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

رعایت فضاي سبز می گردد و به مساحت 1.86 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي  -9
.باز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.83 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
.موجود 80.89 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 40.76 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/98/13724 مورخه 
1398/07/14 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و از بابت سایه کنسول به مساحت 2.74 
مترمربع داراي سابقه در واحد محترم درآمد است و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر 

:می باشد
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  

بیست و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/17 2/98/13731 بدوي میدان 
توشیبا 
-خیابان 
محمد نژاد- 
کوچه 
عماریاسر

2-3-10117-5-1-0-0 118
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  2
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,344,423,200(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  

چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 201.91  2
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/45 مورخه 1397/06/31 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 663.1

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 185.5 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 39.42 مترمربع.(الزم به توضیح است از این مقدار  -1
به مساحت 2.9 مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.07 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 61.31  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 14.96 مترمربع.(ضمنا عرض پله 2.52 متر 

.است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.مساحت 0.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.45مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -10
انباري (5 مترمربع).(الزم به توضیح است از این مقدار به مساحت 0.53 مترمربع صرفا 

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -11

.وقوع تخلف 1397)
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد.(سال وقوع تخلف  -12

(1397.
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما اجرا گردیده است)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -14
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با توجه به عدم دیوار گذاري حد جنوبی، در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا اظهار  -15
.نظر می گردد

به مساحت 27 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به مساحت 40 مترمربع  -16
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -17
.موجود 80 درصد می باشد

**********
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 98793 - 1398 مورخه 1398/06/09 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/12814 مورخه 1398/05/28 اعضاي محترم کمیسیون ماده 
صد اعالم می شود با فرض اعاده تجاري، رعایت پارکینگ می گردد.(الزم به توضیح است این 
 در صورتیست که پس از اعاده تجاري، یک باب پارکینگ عالوه بر پارکینگ هاي موجود 
جانمایی گردد که با توجه به سطح زیاد باقی مانده پیلوت ناشی از تخریب تجاري این امر 

.ممکن می باشد لذا در صورت اعاده تجاري رعایت پارکینگ می گردد)
**********

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 170061 - 1398 مورخه 1398/09/20 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/13827 مورخه 1398/09/12 اعضاي محترم کمیسیون ماده 

:صد به ترتیب موارد به شرح زیر گزارش می گردد
(ضمنا قبل از اعالم موراد الزم به توضیح است از بابت گزارش فوق الذکر داراي راي بدوي 
شماره 2/98/13731 مورخه 1398/06/17 کمیسیون محترم ماده صد بوده که بر اساس آن 
سه باب مغازه تجاري محکوم به قلع بنا و اعاده به وضع مدلول پروانه گردیده که متعاقب آن 
سه باب کسري پارکینگ تجاري نیز منتفی گردید و از بابت مابقی تخلفات محکوم به جریمه 

.گردیده است)
در صورت تثبیت وضع فعلی داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري  -1

.پارکینگ مسکونی می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -2

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -3

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 3 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -4

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 2 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -5
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.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -6

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -7

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
.در صورت اعاده به وضع سابق کلیه مغازه ها فاقد کسري پارکینگ می باشد -8

.(علت تایید نشدن پارکینگ شماره 3 ، قرار گیري آن زیر سایبان خالف ساز می باشد)
کلیه موارد فوق با این فرض اعالم گردیده که در صورت اعاده به وضع سابق هر کدام از مغازه 

.هاي تجاري به جاي آن پارکینگ جانمایی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیروس جاللی و شرکا  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 65  
مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 99642 مورخ 

1398.06.10  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ارزش سرقفلی به مبلغ 
1.950.000.000  ریال تعیین و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 390,000,000(سیصد و  نود میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 65  0
 

1300000  , 1389 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1398/08/21 2/98/13732 بدوي تختی-کوي 
کاتوزیان-ك
وچه 
توانبخشی

2-1-10030-31-1-0-0 118
8

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

1.5  0
 

1300000  , 1389  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/320647 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه شماره ش ر 
-197169-97/10/12 کمیسیون محترم شعبه ( 4) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق 
بصورت یکباب ساختمان 4 طبقه روي پیلوت داراي پایانکار ساختمانی بشماره 

35175-89/6/27 از شهرداري میباشد برابر مدارك ارائه شده   داراي صورتمجلس تفکیکی 
 به استناد پایانکار صادره شهرداري ساختمان مورد نظر  بصورت 4 طبقه روي پیلوت همکف 
شامل 8 باب انباري و 5 باب پارکینگ و یکباب آپارتمان ( سوئیت) و در طبقات اول  الی 
چهارم  در هر طبقه 2 واحد مسکونی  مجوعا 9 واحد مسکونی میباشد . وضعیت  موجود 
: سوئیت طبقه همکف به تجاري تبدیل شده است موارد تخلف به شرح زیر است

تبدیل مسکونی طبقه همکف ( سوئیت) بمساحت 65 متر مربع به تجاري با فعالیت شغلی  -1
بنگاه معامالت مسکن  داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ارتفاع یک متر در طول 6 متر با نام 

تجاري مسکن میرداماد
سال محاسبه تخلف برابر بررسی هاي بعمل امده از محل و استشهادیه محلی و مهر انجمن  
مسجد باب الحوائج ( ع) و عکس از مکان فوق که قبال بصورت تجاري با نام تجاري کندو 

.داراي فعالیت شغلی بوده  سال محاسبه تخلف 1389 میباشد

برابر خط پروژه شماره 558 داراي عقب نشینی بسطح 1/50 متر مربع از سمت کوچه و پخ 
.دوگذر میباشد
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8

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 
شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 

کسب راي صادر و اعالم می نماید.

تعطیل محل 
تخلف

322.26  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/28 2/98/13735 بدوي میدان 
توشیبا - 
ابتداي  
بلوار 
مدرس- 
روبروي 
مصلی

2-3-10115-36-1-0-0 118
9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 69198-98/4/27 طی بازدید بعمل امده از پالك فوق  برابر 
سوابق موجود در شهرداري مکان فوق  بصورت یکباب ساختمان  3 طبقه همکف شامل 4 
باب مغازه و طبقات اول و دوم هرکدام یکواحد مسکونی  برابر سوابق موجود در شهرداري 
برابر صورتمجلس تفکیکی به استناد پایانکار شماره 5893-61/6/23 داراي مجوز تفکیک 

 میباشد
حالیه از واحد هاي مسکونی بصورت تجاري مورد استفاده قرار میگیرد با توجه به عدم 

همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك  و عدم ورود به داخل ملک ابعاد اعالم شده در جدول 
کاربرهیا به استناد صورتمجلس تفکیکی بوده در خصوص آیتم هاي دیگر خالف که قابل 
رویت نمیباشد پس از ارائه مدارك و بازدید از داخل ملک قابل بررسی خواهد بود موارد 

: تخلف به شرح زیر است
تبدیل واحد مسکونی طبقه اول قطعه 7 تفکیکی بمساحت 111/13 متر مربع به تجاري  -1

بصورت شرکت تعاونی بهره برداري و احیاي جنگل با نام تجاري جنگل نارون
تبدیل واحد مسکونی طبقه دوم قطعه 8 تفکیکی بمساحت 111/13 متر مربع   به تجاري  -2

بصورت شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با نام تجاري  بیمه پارسیان
 به جهت تبدیل داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري

.سال محسبه تخلف 1397 میباشد
در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد

: موضوع شکایت همسایه
با توجه به عکس منضمه شاکی (همسایه) در خصوص نصب لوله هاي فاضالب واحد ها  
طبقات اول و دوم   ساختمان صدرالذکر و عبور آن در داخل (حیاط ملک شاکی) و همچنین 
یکی از مغازه ها ساختمان فوق  داراي فعالیت شغلی ساندویچی با نام تجاري اغذیه سرسبز 
دودکش فر ساندویچی را به سمت ملک همسایه ( شاکی)نصب نموده و بوي غذا از طریق 

 .دودکش به سمت ملک همسایه ( شاکی) پراکنده میشود معترض میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به دستورالعمل شماره 8616/1/3/34 مورخ 71/04/28 وزارت کشور و با 
عنایت به قدمت بنا با کیفیت حاضر قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد.

ردتخلف 43.25  0
 

55000  , 1358 1398/07/22 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13737 فرم 
قرار

خیابان 
سعدي-خط 
ماشین-بن 
بست 
پرویزي

2-1-10051-4-1-0-0 119
0

توضیحات بازدید احتراما متقاضی در خصوص ملک تعرفه شده نامه اي از واقف ارائه نموده که طی آن به 
ایشان اجازه ساخت یک چشمه اطاق ایوان داده شده است.(این نامه فاقد شماره، مهر، امضاء 

  .و تاریخ است)
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت یک باب اتاق داراي ایوان و همچنین 
سرویس بهداشتی جداساز است که در خصوص آنها مدارکی ارائه نگردیده لذا خانه به 

مساحت تقریبی 30 متر مربع و سرویس بهداشتی به مساحت 2 مترمربع کال با مصالح بلوکی 
.خالف محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 1358)

از کل اعیانات مذکور به مساحت 29.25 مترمربع داخل تراکم و مابقی به مساحت 2.75 
.مترمربع خارج تراکم می باشد

الزم به توضیح است در خصوص ملک فوق هیچ گونه نقشه اي ارائه نگردیده لذا کلیه 
.مساحت ها و متراژ هاي  مندرج در سیستم بصورت تقریبی می باشد

به استناد خط پروژه شماره 503 به مساحت تقریبی 7.75 مترمربع از اعیان، به مساحت 
.تقریبی 3.5 از عرصه و به مساحت کلی 11.25 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد

حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري جهت نصب انشعاب گاز بطول 2 متر و عرض 
.0.4 متر آسفالت با دستگاه کاتر دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي علی رضا خادم لو  نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 48.33 
مترمربع افزایش بنا در زیر شیروانی بمساحت 4.4 مترمربع و  تبدیل راهرو به انباري 

در زیرشیروانی به مساحت 1.19 مترمربع و احداث انباري (بیش از5 مترمربع ) 
بمساحت 1.31مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 
برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  893,113,200(هشتصد و  نود و  سه 

میلیون و  یکصد و  سیزده هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 151.89  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 2/98/13738 تجدید 
نظر

رودبارتان-ك
وچه شهید 
محمد پور

2-3-10212-8-1-0-0 119
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/4 مورخ 1397/02/06 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 392/82 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اجرچینی و سربندي )بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:188/32 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 38/93 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48/33متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 48/33 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 48/33 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 4/4 متر مربع-5
 بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6-1/31

بناي مازاد بر تراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 7-3/21
به مساحت 3/1 متر مربع کسري فضاي باز دارد-8

کسري فضاي سبزندارد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت 40/3 متر مربع اضافه بنا در طبقه همکف داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/97/12868 مورخ 1397/11/06 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/97/13128 مورخ 

.1397/12/12  میباشد
حالیه با توجه به اراي صارده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی به 

:دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 1/37 متر مربع (نسبت به راي صادره ) -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48/33متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 48/33 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 48/33 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 4/4 متر مربع-5
 بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6-1/31

 بناي مازاد بر تراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 7-1/19
به مساحت 3/1 متر مربع کسري فضاي باز دارد-8
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*********************************************************
******************************

 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 204,120,000(دویست و  

چهار میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 121.5  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/07/09 2/98/13748 تجدید 
نظر

منظریه-بعد
از پارك 
بانوان

2-3-10047-2-1-0-0 119
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن تائید راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب0.5  برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي زیر شیروانی و تبدیل راهرو به انباري حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 2,419,200(دو میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 1.44  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تبدیل راه پله به بناي 
مفید ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 6,451,200
(شش میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 1.92  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با تقلیل ضریب از 3 به 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

2,013,480,000(دو میلیارد و  سیزده میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 239.7  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 1396/03/13 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 810  متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 239/96 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 42 متر مربع (سال وقوع 1396) -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 42 متر مربع(سال وقوع 1396)-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 42 متر مربع(سال وقوع 1396)-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 42 متر مربع(سال وقوع 1397)-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 71/7 متر مربع(سال وقوع 1397)-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0/26 متر مربع(سال وقوع 1397) -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 1/92 متر مربع (سال وقوع 1397)

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 7/02 متر مربع در همکف و به 
مساحت 114/48 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 121/5 مربع )بعنوان تخلف 
ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد. .(سال وقوع 1397)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 1/18 متر  -9
مریع (سال وقوع 1397)

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
با توجه به اینکه مساحت هاي واحد ها باالي 180 متر مربع بوده هر واحد به 2 پارکینگ نیاز  

 .داشته که با توجه به ارائه نقشه وضع موجود کسري پارکینگ ندارد
. مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت ترکیبک سنگ و اجر اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13748 مورخ 
 .1398/07/09  میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در 
مورد تراکم اعطایی به میزان 18.55 مترمربع با ضریب 0.50برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ 31,164,000(سی و  یک میلیون و  یکصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 
در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 18.55  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/07/15 2/98/13759 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل-عطا 
آفرین-نهم

2-2-10012-156-1-0-0 119
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,588,188,000(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  

یکصد و  هشتاد و  هشت هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 189.07  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 40 مورخ 1392/05/23 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 343.10 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 197.10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 32.96 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.96  مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.96 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32.96 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 65.26 مترمربع -5
.کاهش یا اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام ندارد -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 3.18  مترمربع

.الزم به ذکر است عرض پاگرد راه پله موجود برابر 3.15 متر می باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 18.55 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه هاي معماري فعال کسري پارکینگ ندارد

قابل ذکر است برابر پروانه صادره با توجه به این که در حد شمالی به صورت کوچه 8 متري 
آتی بوده لذا تا زمان احداث کوچه در حد شمال و اصالح سند مالکیت حد شمال به کوچه 
اجازه درب در حد شمالی ندارد و همچنین اجازه پنجره در حد شمالی در محل هایی که 
عرض عقب نشینی کمتر از 2 متر است نیز ندارد. لیکن در وضع موجود اقدام به تعبیه درب 
.به صورت پارکینگی در حد شمالی گردیده لذا تردد وسیله نقلیه از درب مزبور نمی باشد
از بابت تخلفات ساختمانی به صورت 186.91 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 
سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 2/16 مترمربع و تخطی از تبصره 7 
به مساحت 18.55 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13298 مورخ 
1398/06/02 و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/98/13759 مورخ 1398/07/15 مبنی بر 
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 .جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.19 مترمربع(به 
صورت همزمانساز) ،بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل قسمتی از راه پله به بناي مفید به 

.مساحت  1/02 مترمربع (به دلیل خطا در مساحت یابی) می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 57/90 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81/50 درصد می باشد.(به میزان 23/60 درصد بیش از سطح اشغال 

 مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد مهدي داداي قندي  موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 2 رشت ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري و تعیین 
ارزش سرقفلی وفق مقررات ، پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 100919 مورخ 
98.06.11  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

1.070.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 214,000,000(دویست و  چهارده میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 8.06  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/27 2/98/13760 بدوي مطهري-سو
خته 

تکیه-نرسی
ده به بانک 
تجارت-جن
ب گیالن 
کاال

2-3-10200-29-1-6-0 119
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده از طرف متقاضی بصورت شش دانگ عرصه و 
اعیان  یک باب مغازه (طبق سند تک برگ  ارائه شده از طرف متقاضی) فاقد بالکن که داراي 
صورتمجلس تفیکیکی به شماره 36436/ش مورخ 1373/06/15 بوده که بپیوست میباشد 
.الزم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی با توجه به نامه شماره 3/33/11028 مورخ 

.1372/07/18 تهیه شده است
:طی بازدید بعمل آمدهخ تخلفات زیر مشاهده شد

راهروئی مشاعی به مساحت 8/83 متر مربع در پشت مغازه موجود بوده  که مالک به    -1
مساحت 2/66 متر مربع از راهرو را به مغازه اضافه نموده است . (بناي مازاد بر تراکم از بابت 

تبدیل مسکونی به مغازه به مساحت 2/66 متر مربع)
اضافه نمودن انباري قطعه 5 به مغازه به مساحت 5/4 متر مربع (الزم به ذکر است که  -2
انباري  اضافه شده قطعه 5 تفکیکی بصورت تجاري بوده و در سند مغازه قطعه 2 تفکیکی 
موجود میباشد)(بناي مازادبر تراکم از بابت تبدیل انباري تجاري به  تجاري(مغازه ) به 

مساحت 5/4 متر مربع )
مشمول کسري پارکینگ نیمگردد

سال وقوع 1397

******************************************************
با توجه به تبدیل انباري تجاري  به مساحت 5/4 متر مربع و راهرو مسکونی  به مساحت 
2/66 متر مربع  ، مساحت مغازه از 8/28 متر مربع  تبدیل به مغازه به مساحت 16/34 متر 

 . مربع شده است
مغازه در حال حاضر به شغل آرایشگاه زنانه  مشغول بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول 

 .تقریبی 1/5متر و ارتفاع تقریبی 0.7متر میباشد
  .به استناد خط پروژه شماره 457 مغازه فوق الذکر فاقد عقب نشینی میباشد
 مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 27,187,000(بیست و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.77  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/08 2/98/13764 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه اشرف - 
بن بست 
صمدي

2-2-10163-7-1-0-0 119
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 9.14 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.14  0
 

3100000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید .احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه  برابر سند مالکیت می باشد
از بابت اعیان قبلی که  خانه ویالیی  قدیمی دچار حریق شده  بود، داراي بالمانع شماره 
2/33/326043 مورخ 1398/04/05 به مساحت 55 متر مربع ساختمان ویالیی و سه متر 

.مربع سرویس بهداشتی می باشد
حللیه متقاضی بدون مجوز اقدام به تعمیرات کلی شامل تعویض سربندي و همچنین تعویض  
و عقب نشینی بعضی از دیوارهاي بیرونی نموده است (سال وقوع 1398).  که برابر نقشه 
برداري ارائه شده وبرابر خط پروژه شماره 600 به میزان 9.14 متر مربع (6.21 متر مربع از 
اعیان و 2.93 متر مربع از عرصه ) در تعریض کوچه 6 متري قرار دارد. (الزم بذکر است که 
سرویس بهداشتی به مساحت 3 متر مربع تخریب گردیده و به بنا به مساحت 8.77 بنا 

.افزوده شده است)
.بنا بر این داراي 8.77 متر مربع اضافه بنا می باشد

مساحت عرصه و اعیان ساختمان در حال احداث بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط 
.متقاضی ممهور به مهر نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي صفرمحمدرجبی موضوع گزارش شهرداري منطقه 2
 رشت مبنی بر احداث  بدون مجوزسرویس بهداشتی به مساحت 3.90 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,365,000(یک میلیون و  سیصد و  شصت و  

پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 3.9  0.5
 

700000  , 1395 احداث بناي جداساز 1398/08/14 2/98/13765 بدوي رودبار 
تان-کوچه 
شهیدقناد-
کوچه شهید 
دیدارشتابا
ن

2-3-10214-14-1-0-0 119
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام ، مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه  فاقد حقوق 
 .ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد

شایان ذکر است از بابت  اعیان بصورت خانه مسکونی و انباري جداساز قدیمی  داراي بالمانع 
مندرج در سیستم  و همچنین مجوز تعمیرات جزئی به شماره 2/33/248260 مورخ 

1395/02/09 می باشد
حالیه برابر بازدید به عمل آمده ،  پس از صدور مجوز تعمیرات جزئی  اقدام به توسعه بنا 
بمساحت 3.90  متر مربع بصورت احداث  سرویس بهداشتی  گردیده است( سال وقوع تخلف 

(1395
ضمنا مساحت عرصه و  اعیانات وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر 

مهندس نظام می باشد
باستناد خط پروژه شماره 587 فاقد عقب نشینی می باشد
حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

.مراتب جهت دستور به حضور ارسال  می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

7,497,675(هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد و  هفتاد و  پنج) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.99  1.5
 

65000  , 1342
 , 1356

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/25 2/98/13766 بدوي --باقرآباد- 2-1-10013-60-1-0-0 119
7

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 20متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

20  0
 

55000  , 1342  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 456,445(چهارصد و  پنجاه و  شش هزار و  چهارصد و  چهل 
و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 82.99  0.1
 

55000  , 1342 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/321619-و عطف بنامه شماره 51551-98/4/2 کمیسیون 
محترم  شعبه (5) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند 
اجاره نامه یکقطعه زمین بیاض فاقد اعیان  بصورت نسقی فاقد حدود ابعاد و مساحت که 
برروي آن یکباب خانه مسکونی قدیمی احداث گردیده سوابقی از بالمانع  رویت نشده است . 
 برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردارآقاي مهندس وحید پیک دوست  
چماچائی  داراي پروانه اشتغال بشماره 00074-610-11 مساحت عرصه را بسطح 165/98 متر 
مربع و مساحت اعیان مسکونی بسطح 120/41 متر مربع  و سرویس بهداشتی بسطح 2/17 
متر مربع  و سایبان فلزي با سربندي  ایرانیت سیمانی بسطح 24/79 متر مربع و بارانداز 
فلزي با سربندي ایرانیت سایه روشن  بسطح 18/61 متر مربع   ترسیم و اعالم نموده است . 

: موارد تخلف به شرح زیر است
احداث  اعیان بسطح 120/41 متر مربع و سرویس بهداشتی جداساز بسطح 2/17 متر  -1

 مربع سال محاسبه تخلف با توجه به فیش برق منضمه 1342
احداث سایبان با سازه فلزي و ایرانیت سیمانی بسطح 24/79 متر مربع  سال محاسبه  -2

1356 ( الزم بذکر است سایبان فوق مرمت گردیده است )
احداث بارانداز با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن بسطح 18/61 متر مربع سال محاسبه  -3

1356 ( الزم بذکر است سایبان فوق مرمت گردیده است )
.با توجه به قدمت ملک مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

بناي داخل تراکم آن بسطح 82/99 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 82.99 متر  
.مربع  می باشد

با توجه به خط پروزه شماره 2625  بسطح تقریبی 20 متر مربع از حد جنوب در تعریض  
.کوچه 8 متري اصالحی قرار دارد
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به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب2 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 2,450,000(دو میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می 

گردد

جریمه 7  2
 

175000  , 1375 احداث بناي جداساز 1398/09/04 2/98/13770 بدوي سبزه 
میدان-جن
ب پست 
بانک

2-2-10053-185-1-0-0 119
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف به نامه شماره ش ر-92282-1398 مورخ 98/05/30 شهردار محترم رشت 
مبنی بر اجراي بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 98 و نظر به دستور معاونت 
محترم معماري و شهرسازي منطقه 2 شهرداري رشت جهت بررسی وضع موجود و تعیین 
خالف احتمالی ادارات دولتی ناحیه 2 منطقه 2، مکان ارائه شده ساختمانی است هفت طبقه 

 .(در مرحله بهره برداري) که به عنوان اداره مخابرات در حال استفاده می باشد
از بابت اعیان داراي بالمانع به شماره 2/33/179492 مورخ 1393/12/14  به مساحت 

.3198.28 متر مربع و 7 سقف می باشد
در وضع موجود بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث یک باب کانکس یه مساحت 
تقریبی 8 متر مربع در حیاط نموده است.(سال وقوع 1394). در مورد سایر اعیانات موجود 
امکان اظهارنظر با توجه به بازدید غیابی و عدم وجود ابعاد و مساحت هاي دقیق میسر نبوده 
و  جهت تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید 
کامل از ملک و ارائه  نقشه هاي معماري و و ارائه کروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان 

.نظام مهندسی از سوي مالک  امکان پذیر می باشد
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک به صورت حدودي برداشت گردیده و 
مساحت هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده 

.است. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*************************************************
طی بازدید مجدد صورت گرفته که در معیت نماینده مخابرات صورت گرفت، مساحت متراژ 
شده کانکس توسط متر به مساحت 7 متر مربع که بعنوان محل تابلو برق و کنتور مورد 
استفاده قرار می گیرد و سال وقوع آن سال 1375 می باشد که قبل از تاریخ بالمانع فوق 

 .الذکر می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت احداث  حمام خالفساز با ضریب 1.50برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
21,420,000(بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.8  1.5
 

2100000  , 1396 1398/07/29 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13777 بدوي -
تختی--سع
یدي کیا-بن 
سید علی

2-1-10119-13-1-0-0 119
9

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ اعیان یکبابخانه به شماره 295(سند 
مالکیت فاقد مساحت و طول حدود اربعه) برابر سند مالکیت می باشد. (متقاضی اجاره نامه 
عرصه به شماره 12319 مورخ 1395/12/25 را ارایه نموده که مطابق آن مساحت عرصه 

347.36 مترمربع قید شده است.)
از بابت اعیان مسکونی به مساحت 61.36 مترمربع داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق 

بوده و حالیه داراي حمام خالفساز با مصالح آجري به مساحت تقریبی 6.5 (سال تخلف 1396
.-بعد از بالمنع مذکور )می باشد

با استناد به خط پروژه شماره 2232 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0.30 مترمربع از 
.عرصه می باشد

حالیه اداره ثبت طی نامه به شماره 139885618001002898 مورخ 1398/05/12 در مورد 
//.قابلیت افراز یا عدم افراز پالك فوق استعالم نموده است

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 0.20 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2. 65000  , 1364 1398/08/22 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13778 بدوي -
باقرآباد-کو
چه 

-ضمیریان

2-1-10011-2-1-0-0 120
0

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص  اضافه بنا در اعیان مسکونی و احداث انباري مسکونی جداساز تخلفات 
اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,635,425(یک 
میلیون و  ششصد و  سی و  پنج هزار و  چهارصد و  بیست و  پنج)  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 59.47  0.5
 

55000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
22,550,000(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار )  ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25.64  1
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/22 2/98/13778 بدوي -
باقرآباد-کو
چه 

-ضمیریان

2-1-10011-2-1-0-0 120
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/33/321182-97/11/9 شهرداري منطقه 2 و عطف بنانه شماره 
ش ر -226943-97/11/24 کمیسیون محترم شعبه ( 1)  طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق 
برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 3184/1 
بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) 
بوده  به استناد پنجاق ارائه شده  داراي بالمانع بشماره 29498-63/12/1 میباشد که در 
دفترخانه  3 رشت بشماره 14648-63/12/7 ثبت گردیده است .و همچنین  برابر  سوابق 
درآمدي بشماره 15913موجود در شهرداري  از بابت  یکباب ساختمان یک اشکوبه با زیربنا 
. بسطح 135 متر مربع  داراي  پروانه ساختمانی بشماره  403-58/4/16 میباشد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مرتضی محمدي  داراي پروانه  
اشتغال بشماره 00036-600-11 مساحت کل عرصه را بسطح 253/67 متر مربع و  مساحت 

. کل اعیان را بسطح 220/11 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است
با توجه به مساحت بالمانع که بسطح 135 متر مربع  بوده  و مطابقت آن با کروکی نقشه  
برداري که بسطح 220/11 متر مربع اعالم گردیده داراي مابه التفاوت بنا بسطح 85/11 متر 

: مربع میباشد مغایرت به شرح زیر است
اضافه بنا در اعیان مسکونی بسطح 51 متر مربع ( سال محاسبه تخلف بعد از بالمانع   -1

صدرالذکر مربوط به سال 1364 )
اضافه بنا  بسطح 8/47 متر مربع بصورت احداث انباري مسکونی جداساز ( سال محاسبه  -2

تخلف بعد از بالمانع  صدرالذکر مربوط به سال 1364 )
  اضافه بنا بسطح 7/94 متر مربع بصورت احداث  انباري مسکونی -3

 احداث بارانداز بسطح 17/70 متر مربع با سازه فلز و سربندي حلب -4
. سال محاسبه تخلف براي آیتم 3 و 4 مربوط به سال 1396 میباشد

---------------
. برابر خط پروژه شماره 622 بسطح تقریبی0/2 مربع در تعریض قرار دارد 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه به ملغ 477,187,200(چهارصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  

هشتاد و  هفت هزار و  دویست)  ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 63.12  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13780 تجدید 
نظر

پیرسرا-خیا
بان 

جاللی-کوچ
ه طلوع

2-2-10009-114-1-0-0 120
1

با توجه به مراتب فوق در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید و مازاد انباري راي بدوي 
جریمه به ملغ 33,868,800(سی و  سه میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت هزار و  

هشتصد)  ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 10.08  1
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 145 مورخ 1396/10/23 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 463/57 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 63/12 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 8/7 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 18/14 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 18/14متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 18/14 متر مربع-4
کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 10/73 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول تا سوم به مساحت 9/72 متر مربع (عرض راه پله در طبقات 2/62 متر میباشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 0/36 -7
 متر مربع

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
 .کسري پارکینگ ندارد

 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص 
اضافه بناي همکف راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
65,565,000(شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  پنج هزار )  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 7.05  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13782 بدوي منظریه-ول
ي عصر 

39-

2-3-10076-100-1-0-0 120
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/225  مورخ 1396/12/28 به 
صورت 1 طبقه روي پیلوت و مغازه مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه به مساحت 
کلی 168/55 مترمربع صادر گردیده  است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي ستون طبقه 

.همکف می باشد
به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار، داراي تخلف در طبقه 
 همکف خارج از مدلول پروانه، به مساحت 7/05 مترمربع می باشد.(سال وقوع 1398)
بدیهی است اعالم مساحت زیر بنا ، تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و ... به دلیل 
عدم انجام سربندي و دیوار چینی مجددا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه نقشه 

.برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی قابل بررسی خواهد بود
.حالیه متقاضی درخواست اعالم شروع عملیات ساختمانی دارد

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا پنجم هر یک به مساحت 38.70 مترمربع و 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 29.58 مترمربع، ضمن نقض 
راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه 
به مبلغ  1,311,710,400(یک میلیارد و  سیصد و  یازده میلیون و  هفتصد و  ده هزار و  

چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 223.08  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/10 2/98/13786 تجدید 
نظر

چمارسرا-ط
القانی-عارف
ي- ادراکی

2-2-10196-59-1-0-0 120
3

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي  تائید و استوار میگردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 

نیامده در خصوص اضافه بنا ي مسکونی بصورت احداث سوئیت در همکف به مساحت 
86.03، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 578,121,600(پانصد و  هفتاد و  هشت میلیون 
و  یکصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 86.03  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/07/10 2/98/13786 تجدید 
نظر

چمارسرا-ط
القانی-عارف
ي- ادراکی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/2 مورخ 1397/04/04 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت و زیرزمین در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 750.35 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:279.53 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 38.70 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 38.70 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 38.70 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 38.70 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 38.70 مترمربع -5

کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.59 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 29.58 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد از بابت افزایش ارتفاع پیلوت و تبدیل پیلوت به مسکونی(در  -8
طبقه همکف)به مساحت 86.03 مترمربع (الزم به ذکر است تبدیل پیلوت به مسکونی به 
مساحت 86.03 مترمربع مطابق مذاکرات صورت گرفته در منطقه دو بصورت طبقه مازاد 
اعالم گردیده فلذا بصورت تخلف جداگانه تبدیل پیلوت به مسکونی گزارش نشده است.)

عدم اجراي قسمتی از پیلوت به مساحت 86.03 متربع (این مورد با توجه به توضیحات  -9
بند (8) و اعالم مساحت تبدیل پیلوت به مسکونی بعنوان طبقه مازاد درج شده است.)

.کسري پارکینگ ندارد -10
.مترمربع کسري فضاي باز و 60.44 مترمربع کسري فضاي سبز دارد 67.48 -11

تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 7 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -12
بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 47.33 مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 76درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد 
.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد

***********************************
دبیر کمیسیون ماده 100 طی نامه شماره 248260-1397 مورخ 1397/12/19 درخواست 
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نموده: در خصوص تعداد طبقات و میزان دقیق تخلفات مجددا بررسی و پس از اصالح جهت 
اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد.  در پاسخ تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 
86.03 مترمربع مطابق مذاکرات صورت گرفته در منطقه دو بصورت طبقه مازاد اعالم گردیده 
است. (توضیح اینکه مطابق نقشه هاي زمان صدور پروانه موجود در پرونده بایگانی و با توجه 

به اختالف ارتفاع دو کوچه حدود شمالی و جنوبی به همین صورت مشتمل بر 
//زیرزمین-پیلوت و طبقات اول تا سوم داراي پروانه می باشد.)

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی(کاهش ضریب از 2.25 به ضریب 2) جریمه بمبلغ  398,899,200(سیصد و  
نود و  هشت میلیون و  هشتصد و  نود و  نه هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 59.36  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 2/98/13787 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-انتها
ي کوچه 
الله
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 95 مورخ 1395/12/16 بصورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت در 3واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی  به مساحت کلی  538/48 متر 

.مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه  
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:113/28 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 28/32 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 28/32 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28/32 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28/32 متر مربع -4
 کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 8/61 متر مربع-5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی  به مساحت 4/18  -6
 متر مربع  در همکف و طبقات

با توجه به اسنکه مجموع تخلف انجام شده در طققه همکف و اول از 5% مساحت پروانه  -7
بیشتر بوده با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت 
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 1/4متر مربع بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
 سال وقوع تخلفات فوق الذکر 1396

*********************************************************
**********************************

 .کسري پارکینگ ندارد
 . . مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

*********************************************************
****

از بابت تخلفات  یه مساحت 59/5 متر مربع (اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28/32 متر 
مربع - اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28/32 متر مربع و بناي مازاد برتراکم از بابت 
تبدیل راه پله به  بناي مفید مسکونی به مساحت 1/46  و تبصره ماده 7 به مساحت 1/4 متر 
مربع ) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/1186 مورخ 1396/08/06 مبنی بر 
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تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/96/11154 مورخ 1396/09/14 مبنی بر 
جریمه بوده که بپیوست میباشد

*********************************************************
*********************************************************

***************************************
حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 
:داراي مابه التفاوت (اضافه بنا به مساحت 56/64 متر مربع )به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28/32 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28/32 متر مربع-2

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله آسانسور به مسکونی در طبقات  دوم و -3
  سوم  به مساحت 2/72 متر مربع

 .رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در همکف به مساحت 10.23 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 17.23مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

468,871,200(چهارصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  یک هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 62.02  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 2/98/13790 بدوي رشت 
-آزادگان-م
یان تکیه 
-کوزه گر 
-کوچه 
کوزه گران 
-کوچه میر 
سرشار
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 2/98/11
 مورخه 1398/03/07 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 8 

.واحد مسکونی و به مساحت کلی 1001.02 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 62.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.33 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.در راه پله و آسانسور آخر فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -5
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 6 واحد -6

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

الزم به توضیح است در حد جنوبی در زمان صدور پروانه داراي دو درب سواره رو 4  -11
 .متري و 3 متري بوده ولی حالیه در وضع موجود در این حد داراي دو درب 4 متري می باشد

.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد -12
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68.38 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 73.24 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي همزمانساز 
به مساحت 3.68   مترمربع و احداث بالکن به مساحت 7.90 متر مربع  با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 
ضریب  4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 15,428,150(پانزده میلیون و  چهارصد و  بیست 

و  هشت هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 11.58  4
 

70000  , 1331
 , 1385

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/07/14 2/98/13792 بدوي پل 
عراق-جنب 
گاراژ 
زعیمیان
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شد از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب دکان (طبق سند اجاره مستقل  ارائه داده شده  از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي اعالم شده به 
 .استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

 .مغازه داراي بالکن بتنی بوده وراه دسترسی به بالکن از طریق پله ثابت میباشد
از بابت مغازه به مساحت 17 متر مربع  داراي بالمانع از شهرداري به شماره 3/33/31607 
مورخ 1384/08/31 بوده که بپیوست  بوده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف 
متقاضی داراي اضافه بنا بصورت همزمانساز به مساحت 3/68 متر مربع میباشد(سال وقوع 

تخلف با توجه به فیض برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 1331)
از بابت  بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است .(با توجه به بالمانع صادره فوق که 
مغازه را یک طبقه به مساحت 17 متر مربع ذکر نموده و از بابت بالکن هیچ گونه اشاره اي 

نشده است سال وقوع تخلف 1385)
.مغازه در حال حاضر به شغل ارایشگاه مردانه مشغول به فعالیت بوده وفاقد تابلو  میباشد

 .به استناد خط پروژه شماره 2313 فاقد عقب نشینی میباشد
     .مراتب  جهت استحضار و صدور دسنترو مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 138.67 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقه اول به مساحت 81.35 متر مربع ، طبقه دوم به مساحت 80.03 متر مربع ، در 
طبقه سوم 79.04 متر مربع ، در طبقه چهارم به مساحت 80.13 متر مربع در طبقه 

پنجم 150.99 متر مربع و زیرشیروانی به مساحت 4.5 متر مربع ،  که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2.5.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,997,807,500(یک میلیارد 
و  نهصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 614.71  2.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/24 2/98/13802 بدوي -
الکانی--وا
حدي

2-2-10026-164-1-0-0 120
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 1387/02/26 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1296/06 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:665/26متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 189/22متر مربع که از این مقدار به مساحت 50/55 متر  -1
مربع  بصورت بارانداز بصورت بناي جداساز میباشد( بارانداز به منظور تامین 3 باب پارکینگ 

شماره هاي 6-7-8 میباشد) سال وقوع احداث بارانداز 1398
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 81/35 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 80/03 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 79/04 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 80/13 متر مربع-5

اضافه بنا  درطبقه پنجم به مساحت 150/99متر مربع که از یان مقدار به مساحت 27/8 -6
 .بصورت تراس غیر مسقف براي 2 واحد ساخته شده میباشد

اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 4/5 متر مربع-7
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه اول -8

 به مساحت 5/81 متر مربع
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه دوم -9

 به مساحت 7/27 متر مربع
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه سوم -10

 به مساحت 5/94 متر مربع
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه -11

 چهارم به مساحت 5/97 متر مربع
با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ نداشته ولی پارکینگهاي شماره هاي 8-7-6  -12
که در زیربارانداز بوده مورد تایید نبوده همچنین انباري شماره 12 به مساحت 2/26 متر مربع 

 .که درز یربارانداز احداث شده نیز مورد تایید نمیباشد
همچنین پارکینگهیا (3و4)(1و2)(14و15)درتزاحم یکدیگر بوده و دیگر پارکینگهاي 11-10-9
 و 12 با تست عملی در محل مورد تایید میباشد. (فاصله 5 متر  از جلو رعایت ننموده است)

سال وقوع تخلف 1390 -سال وقوع احداث بارانداز 1398
*********************************************************
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*********************************************************
با*********************************************

با توجه به پروانه صادره سطع اشغال 38% بوده که با توجه به وضع موجود و تخلفت صورت 
 .گرفته 74/45% میباشد

 .مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات  به مساحت 614/71 متر مربع   داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/1398/07/24   و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13938 مورخ 

1398/09/19 مبنی بر جرمیه بوده و از بابت 50/55 متر مربع احداث بارانداز در خصوص 
.تامین پارکینگ  داراي اراي مورد اشاره بصورت تخریب بوده که بپیوست  میباشد

در وضع موجود بارانداز را برابر اراي صادره تخریب نموده و مورد گواهی واحد هاي محترم 
.تخلفات بازرسی و حراست بوده که بپیوست پرونده میباشد

شایان ذکر است که با توجه به اینکه بارانداز تخریب شده و 3 باب پارکینگ در زیر بارانداز 
 .بوده  با توجه به ضوابط پارکینگ زمان پروانه کسري پارکینگ ندارد
 .گزارش فوق در تاریخ 1398/10/28 بروز شده و مورد تایید  میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي طبقه اول به مساحت 14.5 مترمربع که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 67,425,000(شصت و  هفت میلیون 

و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.5  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 2/98/13804 بدوي ساغریسازا
ن مطهري 
پشت 
گلدسته

2-3-10198-48-1-0-0 120
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معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/89 مورخ 1397/10/09 بصورت 1 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1واحد مسکونی به مساحت کلی 218/51متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اتمام اسکلت و سربندي )بوده  و با توجه به 
ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت 

:کلی 14/5 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 2/75 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14/5 متر مربع-2

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 8/6 متر مربع-3
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري فضاي سبز و باز ندارد
مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

کسري پارکینگ ندارد. (طبق پروانه صادره پارکینگ در قسمت خارج بنا و بصورت سایبان  
احداث شده است)

 .داراي پرونده به شماره 326512 در خصوص شروع عملیات ساختمانی میباشد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
 .داراي پرونده به شماره 326512 مورخ 1398/03/26 میباشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

120
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري  مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 17.14مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم هر طبقه به مساحت 33.87 مترمربع، اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 

60.77 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 7.79 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 12.28 مترمربع، تبدیل راه پله و آسانسور به 
انباري زیرشیروانی به مساحت 1.21 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 149.07 

مترمربع، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,232,798,800(سه میلیارد و  دویست و  سی و  
دو میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 349.87  2.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/08/08 2/98/13806 بدوي مطهري-جن
ب مسجد 
چهار 
برادران   
گذر 

فرخ-روبرو
ي اژانس 
سعید

2-3-10233-220-1-0-0 120
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 214 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی  به مساحت کلی 1147.38

. مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:187.31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 17.14 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.87 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.87 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 60.77 مترمربع(از این مقدار به مساحت 26.90  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.79 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 12.28مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.40 متر می 

باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به انباري زیرشیروانی(به  -8

کسر آیتم 6) به مساحت 1.21 مترمربع
مطابق تصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 149.07  -9

.مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.66 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 68.29 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

از بابت تغییر جانمایی داراي نامه معاونت شهرسازي و معماري رشت به شماره 
.240683-1397 مورخ 1397/12/11 می باشد

الزم به ذکر است به مساحت 23.01 مترمربع از وضع موجود در حد جنوبی خارج از حدود 
سند مالکیت و پروانه صادره بوده که از بابت آن سند صلح با شهرداري به شماره 42391 

.مورخ 1398/05/23 ارایه شده است
 .کسري پارکینگ ندارد
//.سال تخلف 1398 می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده مقرر میدارد شهرداري به هنگام 
نوسازي در خصوص عقب نشینی برابر ضوابط اقدام نماید.

رعایت عقب 
نشینی

9.  0
 

1800000  , 1396 1398/12/11 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13810 بدوي خیابان 
باقرآباد-کو
چه قلی پور

2-1-10042-26-1-0-0 121
0

توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره2/441/904-98/5/13 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق  برابر مدارك ارائه شده از سوي متقاضی داراي 
سند مالکیت تک جلدي بشماره ثبتی 108/2 بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
بمساحت169 متر مربع بوده  همچنین برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت  اعیان بسطح 

.100 متر مربع داراي بالمانع بشماره 2/33/302382-96/11/12 میباشد
وضعیت موجود مکان فوق خالی از سکنه بوده با توجه به بالمانع صادره تخلف زیربنایی ندارد

 .

با توجه به بازدید بعمل آمده تعمیرات درحال اجراء میباشد و قسمتی از پارتیشن داخلی   
تخریب گردیده و با تیرآهن و قوطی جهت استحکام اجراء شده مشمول تعمیرات کلی 

.میگردد

به استناد خط پروژه شماره 2447 به مساحت تقریبی 0.9 مترمربع از اعیان داراي عقب 
.نشینی می باشد

 
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر 
ارزش معامالتی(کاهش ضریب از دو برابر به ضریب یک) راي به جریمه به مبلغ 

84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/13 2/98/13819 تجدید 
نظر

رشت 
-خیابان 
شریعتی 
 -زیرکوچه

2-1-10008-50-1-0-0 121
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 596,534,400(پانصد و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  سی و 

 چهار هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 88.77  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي  عینا تایید میگردد.

سایر 1 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/07/13 2/98/13819 تجدید 
نظر

رشت 
-خیابان 
شریعتی 
 -زیرکوچه

2-1-10008-50-1-0-0 121
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 79,779,840(هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه 

هزار و  هشتصد و  چهل)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 71.58  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/230 مورخه 1396/12/28بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.352.99 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 160.35 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

یک طبقه مازاد بصورت تبدیل زیرشیروانی به واحد مسکونی به مساحت 71.58  -4
مترمربع.(که از این مقدار به مساحت 2.02 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور است).(ضمنا 
در محاسبه اضافه بنا این طبقه، صرفا راه پله آخر این طبقه در پروانه به عنوان مجاز لحاظ 

.گردیده است).(سال وقوع تخلف 1397)
.عدم اجراي انباري و راهرو در زیرشیروانی به مساحت 14.1 مترمربع -5

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد -6
.داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می باشد -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود 76.14 درصد می باشد
الزم به اشاره است در نقشه هاي زمان صدور پروانه آسانسور موجود نبوده در صورتی که 

.حالیه در وضع موجود آسانسور تعبیه گردیده است
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 982/131/269 مورخه 1398/01/17 اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگري استان گیالن مبنی بر رعایت ارتفاع و بالمانع بودن ارائه نموده 

.است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 344,509,200(سیصد و  چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  نه 

هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 58.59  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/07/29 2/98/13823 بدوي -
تختی--حق
انی

2-1-10041-6-1-0-0 121
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/55 مورخ 1397/07/29 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 701.33 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:11.34 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.34 مترمربع -1

بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول از بابت تبدیل تراس به بناي مفید به مساحت 9.81  -2
مترمربع

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.25 مترمربع -3
بناي مازاد بر تراکم  در طبقه دوم از بابت تبدیل تراس به بناي مفید به مساحت 9.81  -4

مترمربع
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.25 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم  در طبقه سوم از بابت تبدیل تراس به بناي مفید به مساحت 9.81  -6
مترمربع

کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.25 مترمربع -7
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.29 مترمربع -8

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -9
طبقات به مساحت مجموعاً 17.82 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.85 متر می 

باشد.)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -10

توضیح اینکه مطابق گزارش کارشناس محترم کنترل نقشه در زمان درخواست پروانه احداث 
بنا :برابر گواهی  معاونت محترم منطقه 2 بر روي نقشه سایت و بر اساس بند 6-7-1 صفحه 
65 کتابچه ضوابط و مقررات شهرسازي به مساحت 11.59 مترمربع  در هر طبقه بصورت 
تراس ،در مجموع به مساحت 34.77 مترمربع در 3 طبقه ارائه گردیده است که در تراکم و 

".سطح اشغال لحاظ نگردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65.70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 70 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1398 می باشد
//.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
بابت افزایش بنا در همکف  8.21مترمربع و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 
14.27مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 
0.74 مترمربع و در طبقات  به مساحت 3.51مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل 

جریمه از ضریب  2.25 به 2 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
467,308,800(چهارصد و  شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  هشت هزار و  هشتصد) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 69.54  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/24 2/98/13828 تجدید 
نظر

میدان 
فرهنگ-کو
چه آذربانی 

1

2-3-10144-20-1-0-0 121
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/198 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 785/76 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 65/29 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 8/21 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14/27 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14/27 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14/27 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14/27 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/37 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی به مساحت  -7
0/74 مترمربع(الزم به توضیح است با توجه به عدم رعایت حداکثر انباري زیرشیروانی (5 

مترمربع) به مساحت 0/2 مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 3/51 مترمربع
.عرض پاگرد راه پله موجود برابر 2/50 متر می باشد

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9
.کسري حدنصاب فضاي باز ندارد -10

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 12/48 مترمربع می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -12

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60/45 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 63/70 درصد می باشد.(به میزان 3/25 درصد بیش از سطح اشغال 

 مجاز)
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمان 
توسعه بالکن به مساحت 12.91 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 23,528,475(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  بیست و  

هشت هزار و  چهارصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12.91  4
 

455625  , 1385 1398/08/12 بالکن خارج از حد مجاز 2/98/13833 بدوي خیابان 
انقالب-خیاب
ان گنجه اي

2-1-10140-7-1-3-0 121
4

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.  0
 

455625  , 1385  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شد از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند ارائه داده شده  از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت مغازه به مساحت 28/04 متر مربع و بالکن به مساحت 13 متر مربع  داراي بالمانع از 
 .شهرداري به شماره 3/33/23389 مورخ 1384/07/21 بوده که بپیوست میباشد

حالیه باتوجه به بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک بدون دریافت مجوز از شهرداري  
اقدام به توسعه بالکن  به مساحت 12/91 متر مربع نموده است .  (سال وقوع تخلف 1385)

الزم به ذکر است که راه دسترسی به بالکن ار طریق پله بتنی  میباشد
 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی میباشد

به استناد خط پروژه شماره 729 به مساحت تقریبی 0/3 متر مربع از اعیان  در تعریض کوچه 
 .10 متري قرار دارد

*************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 2/98/13833 مورخ 1398/08/12
 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13998 مورخ 1398/09/16 مبنی بر جریمه 

.میباشد
 بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

     .مراتب  جهت استحضار و صدور دسنترو مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به منظور بررسی درز انقطاع، موضوع به کارشناس رسمی 
دادگستري ارجاع گردید و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره ش ر- 

119770-98/07/07 مبنی بر تأیید درز انقطاع اجرا شده ( حداقل درز انقطاع مورد 
نیاز ساختمان رعایت شده است. ) ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و ضمن نقض راي 

بدوي صادره، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راهرو به انباري 
زیرشیروانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 3,418,884,000(سه میلیارد و  چهارصد و  
هجده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 407.01  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/22 2/98/13835 تجدید 
نظر

حاجی 
آباد-کوچه 
صالحی

2-1-10144-72-1-0-0 121
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در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 12 واحد با توجه به تأمین 
پارکینگهاي مورد نیاز ضرورتی برقلع احراز نمی گردد و ضمن نقض راي بدوي صادره، 

راي به ابقاء آن صادر می گردد. 

ردتخلف 6  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/215 مورخ 1396/12/28 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 853.73 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 397.73 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 78.86 مترمربع ( از این مقدار به مساحت 3.19 متر  -1

مربع  به صورت بار انداز  است  )
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 75.67 مترمربع -2

.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 94.95 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 135.95 مترمربع که از این مقدار به مساحت 41  -4
. مترمربع به دلیل عدم رعایت ضوابط  2 متر عقب سازي در تراز مذکور است

.اضافه بنا در تراز زیر شیروانی به مساحت 12.30 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد به 12 واحد (  -6

افزایش 2 واحد در هر طبقه ) ( به مساحت 41.97 متر مربع در طبقه اول و به مساحت 37.16
.  متر مربع در طبقه دوم ) به مساحت کلی  79.13 متر مربع است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل فضاي راهرو به فضاي انباري زیر شیروانی به  -7
.مساحت  9.28 مترمربع

.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -8
فعال رعایت پارکینگ میگردد .  ( با توجه به عدم رعایت ضوابط در پارکینگ ،  پارکینگ  -9
هاي شماره 4 و 5 و  7 مشمول اخذ عوارض درآمدي میگردد )( پارکینگ هاي شماره 5 و 6 

به صورت متزاحم است )
. در زمان صدور پروانه  تراکم اعطایی دریافت ننموده است -10

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.50 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11
. موجود 76.26 درصد است

.غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -12
با توجه به  جانمایی فضاي سبز به مساحت مجموع 34.40 متر مربع  کسري فضاي سبز  -13

 . ندارد
 . به مساحت 107.02 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد -14

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است
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. درخواست گواهی عدم خالف دارند
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه 
پله به بناي مفید به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,410,780,000(یک میلیارد و  

چهارصد و  ده میلیون و  هفتصد و  هشتاد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می گردد.

جریمه 167.95  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/01 2/98/13836 تجدید 
نظر

طالقانی(چما
رسرا)-کمپان
ي

2-2-10192-28-1-0-0 121
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در خصوص احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 1,689,508,800(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  نه میلیون و  
پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 167.61  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/82 مورخ 1397/09/18 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 554.62 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 332.53 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 41.23 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.23 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.23 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.23 مترمربع -4

      اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 167.61 مترمربع -5
                                                            اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.02 مترمربع -6
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                               
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو  به انباري  به مساحت 1.38 مترمربع -7

الزم به توضیح است عرض راه پله موجود (به صورت سه طرفه) در هر گردش حداقل برابر 
.1/20 متر می باشد

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی با توجه به احداث یک  -7
طبقه مازاد

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 34.44 مترمربع می باشد -9

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 16.37 مترمربع می باشد -10
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت در زمان پایانکار قابل 
.بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 
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.حاشیه اي) لذا کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 86/00 درصد می باشد.(به میزان 21/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
از بابت اضافه بنا به مساحت 164.92 مترمربع واحداث یک طبقه مازاد به مساحت 167.61 
مترمربع و کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی به مساحت 3.03 مترمربع 
داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13836 مورخ 1398/08/01 مبنی 

.بر جریمه می باشد
: حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است

                             اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.02 مترمربع  (سال وقوع 1398) -1
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                                                            
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو  به انباري  به مساحت 1.38 مترمربع  (سال  -2

      وقوع 1398)
کاهش بنا از بابت تبدیل قسمتی از مساحت راه پله  به بناي مفید مسکونی به مساحت  -3

3.03 مترمربع نسبت به راي صادره
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد 

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف تا طبقه سوم هر یک به مساحت 33.55 مترمربع، تبدیل 
راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 5.35 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به 
مساحت 0.45 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع 

احراز نمی گردد و به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,293,600,000(یک میلیارد و  دویست و  

نود و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 140  2.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/10 2/98/13846 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه 

خسراقی-چ
هارراه  سید 
علی کیا

2-1-10043-30-1-0-0 121
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 73 مورخ 1396/03/24 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 388/13 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 134/65 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1397)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 33/55 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33/55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33/55 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33/55 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/45 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 5/35 مترمربع -6
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -8
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش یک درب 2/50 متري ، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 

.حاشیه اي) لذا داراي دو باب عوارض کسري پارکینگ می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 82 درصد می باشد.(به میزان 23 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت به طرفیت آقاي محمدرضا ساده 
صیقالنی  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم 

هر طبقه به مساحت 14.63مترمربع، اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 7.62 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 159,681,000(یکصد و  پنجاه و  نه 

میلیون و  ششصد و  هشتاد و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 51.51  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/05 2/98/13848 بدوي خیابان 
سردارجنگ
ل-خیابان 
شعاعی-کو
چه  شارمی 
- بن بست 
زاهدي

2-2-10208-9-1-0-0 121
8
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14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/58 مورخ 1396/02/23 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 271/15 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 51/51 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 14/63 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14/63 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14/63 متر مربع-3
اضافه بنا  زیرشیروانی به مساحت 7/62 متر مربع-4

به مساحت 1/58 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 4/69 متر مربع کسري فضاي  -5
باز دارد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13848 مورخ 

 .1398/09/05 میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (بالکن همزمانساز)اضافه بناي تجاري حکم 
 به پرداخت جریمه با اعمال ضریب   برابر ارزش معامالتی به مبلغ  5,110,440(پنج 
میلیون و  یکصد و  ده هزار و  چهارصد و  چهل) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.53  2
 

74000  , 1359 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/09 2/98/13849 بدوي خیابان 
تختی-نبش 

بهارانه2

2-1-10045-1-1-3-0 121
9

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به مساحت 73.28 مترمربع 
برابر سند مالکیت بانضمام بالکن به مساحت 34.53 مترمربع (با استناد به کروکی نقشه 
برداري ارایه شده)می باشد.نوع فعالیت ابزاریراق وداراي تابلو تبلیغاتی به مساحت 11 

.مترمربع و به ارتفاع 1.40 متر می باشد
از بابت مغازه داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده و از بابت بالکن همزمانساز به 

مساحت 34.53 مترمربع بالمانعی ارایه نگردید .(سال تخلف 1359)
حالیه و طی درخواست پیوست شکایتی را نسبت به آپارتمان مجاور شرقی قطعه 5 تفکیکی 

:در خصوص تخریب دیوارهاي داخلی و تبدیل آن به مغازه مطرح نموده است
پالك متشاکی برابر سوابق موجود در شهرداري  به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان 
واقع در طبقه همکف بوده که داراي بالمانع شماره 2/33/247894 مورخ 1395/06/23 بوده 

.و در حال حاضر فاقد فعالیت شغلی و خالی از سکنه می باشد
حالیه بدون اخذ مجوز در حال تعمیرات بوده و مبادرت به تخریب قسمتی از دیوارهاي 
.داخلی نموده و با توجه به عدم وجود فعالیت شغلی نشانه اي از تجاري بودن ندارد

ضمنا پالك متشاکی از بابت موارد فوق داراي پرونده جاري تخلف ملک به شماره 328436 
//.می باشد

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد 

ثبتی می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10.6  0
 

3100000  , 1398 1398/08/11 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13855 بدوي ساغریسازا
ن-کوچه 
بیانی

2-3-10208-18-1-0-0 122
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی و بارانداز ،  با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 47,062,500(چهل و  هفت میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.5  1.25
 

960000  , 1395
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب خانه (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

سند ارائه داده شده از طرف متقاضی فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي 
.اعالم شده  تقریبی میباشد

وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که از بابت ان داراي بالمانع از شهرداري به شماره 
3/33/20005 مورخ 1377/10/05 بوده که در بنچاق به شماره 100843 مورخ 1377/10/14 در 

 .دفترخانه شماره 4رشت ثبت و بپیوست میباشد
. طی بازدید بعمل امده  تخلفات زیر مشاهده شده  است

در وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که که داراي بناي قدیمی به  مساحت 82/15 متر 
.مربع بوده که از این مقدار به مساحت 7/5 متر مربع بصورت تراس میباشد

حالیه با توجه به وضع موجود و طی بازدید بعمل امده تخلفات زیر که بصورت تعمیرات کلی   
 بوده مشاهده شده است

در بخشی از خانه که سابقا بصورت هال بوده کلیه دیوارهاي داخلی تخریب شده است  و -1
در جاهایی ستون فلزي  به جهت استحکام  بنا نصب شده است (سال وقوع 1398)

مساحت 7/5 متر مربع تراس با دیوار چینی جدید به مساحت خانه اضافه شده است -2
(سال وقوع 1398)

داراي بارانداز به مساحت 15 متر مربع به جهت پارکینگ میباشد (سال وقوع 1395) -3
. تعمیراتی جریئ شامل کف سازي - برق کاري - لوله کشی -صورت گرفته است -5

به استناد خط پروژه شماره 2160 به مساحت تقریبی 5/6 متر مربع از اعیان حد شمال و به 
مساحت تقریبی 2/3 متر مربع از اعیان و به مساحت تقریبی 2/7 متر مربع از عرصه متر 
مربع از حد جنوب  (کال به مساحت تقریی 10/6 متر مربع ) در تعریض بن بست هاي 6 متري 

 .قرار دارد
*********************************************************
*********************************************************

************
مراتب جهت استحضار وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 180,931,500(یکصد و  هشتاد میلیون و  نهصد و  سی و  یک 

هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 38.91  1.5
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/08/11 2/98/13857 تجدید 
نظر

عطا -
آفرین-فرع
ي اول-بن 
بست 4 
متري دهم

2-2-10047-78-1-0-0 122
1

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 143 مورخ 1396/10/17 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت بانضمام زیرشیروانی در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 160.87 مترمربع 

.صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:38/91 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.22 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.22 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.90 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی  از بابت احداث یک طبقه مازاد  به مساحت 17.01 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی در قسمت راه پله به مساحت 7.53 مترمربع -5

.فضاي باز و فضاي سبز مطابق پروانه صادره رعایت می گردد -6
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74.61 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 74.32 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1397 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به  محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد 
لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه 
شماره ش ر-119884-98/07/07ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 

17،062،500،000ریال و ابالغ آن به طرفین و عدم اعتراض هیچیک، به استناد تبصره 4
 ماده صد قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

3,412,500,000(سه میلیارد و  چهارصد و  دوازده میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید.ضمنا در خصوص عقب نشنی به استناد تبصره 6 
ماده 100 قانون شهرداري  مالک مکلف به رعایت عقب نشینی در هنگام نوسازي یا 

اجراي پروؤه می باشد.

جریمه 68.25  0
 

2360000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1398/07/30 2/98/13861 بدوي مطهري-جن
ب بانک 
قوامین

2-1-10140-87-1-0-0 122
2

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 118,000,000

(یکصد و  هجده میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

2360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/97/6/24 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 
یک و پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق   وضعیت موجود در دو 
قسمت بوده قسمت اول : برابر مدارك ارائه شده توسط متقاضی  داراي سند مالکیت بشماره 
ثبتی 3728 بصورت هشتاد و یک سهم  از سی وسه صدم  سهم مشاع از سیصد و هشتاد و 
چهار سهم  ششدانگ  یکباب خانه با حق آبچک  دیوار قسمت اول حد شمالی بخانه مجاور 
(سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه )در اختیار متقاضی میباشد  الزم بذکر است  در 
حد شرق به سمت  خیابان راه  دارد که در در صفحه حدود و مشخصات سند مالکیت پالك 
ثبتی قید شده است و قسمتی از حد جنوب طبق سند مالکیت خندق عمومی بوده   که از 
این بابت  نیاز به استعالم از اداره اب میباشد  وضعیت موجود  بصورت یکباب مغازه و محوطه 
میباشد که از بابت  یکباب مغازه بسطح 72 متر مربع  داراي  راي کمیسیون بدوي مورخه 

   69/10/8 و سوابق پرداختی میباشد
قسمت دوم :برابرسوابق موجود در شهرداري داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 3728 
بصورت  یکصدو بیست و پنج سهم ونیم مشاع از سیصد و هشتاد و چهار سهم  ششدانگ  
یکباب خانه وضعیت موجود بصورت  یکباب مغازه و انباري و سرویس و اطاقک بوده  در 
اختیار مستاجر بانک قوامین میباشد برابر سوابق از بابت یکباب مغازه دو دهنه بسطح 90 
متر مربع و انباري و سرویس و اطاقک بمساحت 18 متر مربع   داراي راي شماره 

6732-74/11/4کمیسیون بدوي و سوابق پرداختی میباشد . با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده از سوي متقاضی توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس ابراهیم کشاف رشتی داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00017-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی از دو قسمت پالك ثبتی 
شماره 3728 کل عرصه بسطح 277/97 متر مربع  اعیانات شامل مغازه شماره (1) بسطح 
75/86 متر مربع ( از این مقدار بسطح 2/09 بصورت باالبر ) داراي بالکن بسطح 26/66 متر 
مربع ( از این مقدار  بسطح 2/79 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی ) مغازه شماره (2) 
بسطح 92/18 متر مربع  و انباري بسطح 16/54متر مربع انباري ترسیم و اعالم گردیده موارد 

:تخلف به شرح زیر است
توسعه تجاري  در همکف مغازه شماره (1)بسطح 3/86 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -1
یابی  و نصب باالبر  بسطح 2/09 متر مربع ( سال محاسبه تخلف 1369 قدمت باالبر سال 

(1389
احداث بالکن تجاري بر روي مغازه شماره (1)  بسطح 26/66 متر مربع ( از این مقدار  -2

بسطح 2/79 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی) سال محاسبه تخلف 1389
توسعه بناي تجاري  در مغازه شماره (2) بسطح 2/18 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت  -3

یابی ( سال محاسبه 1374)
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 داراي کاهش بنا در قسمت انباري بسطح 1/46 متر مربع نسبت به راي صادره -4
الزم بذکر است : آیتم هاي اعالم شده 1 الی 3 مربوط به متقاضی بوده و همچنین در قسمت 
محوطه حد شمال که در اختیار متقاضی میباشد توسط مستاجر  بصورت فروش گل و گیاه 
مورد استفاده قرار میگیرد در اینخصوص  مجوز بهره برداري موقت وفیش پرداختی بشماره  
12069-97/2/10 بصورت یکماه میباشد ( الزم بذکر است پس از انقضاء مهلت و یا عدم 

تمدید بعنوان تخلف متعاقبا اعالم میگردد)
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي بشماره 97/4/26-2/97/11903 

. مبنی بر جریمه میباشد
------------------------------------

با توجه به بازدید مجدد در تاریخ 97/6/26  در خصوص محوطه حد شمال که مربوط به  
متقاضی میباشد مساحت محوطه بسطح 68/25متر مربع بوده سربندي نموده و بصورت 

: یکواحد تجاري تبدیل شده  موارد تخلف به شرح زیر است
احداث یک واحد تجاري بسطح 68/25متر مربع (از این مقدار 2متر مربع بصورت  -1

سرویس بهداشتی)
 به جهت احداث داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2

.سال محاسبه تخلف 1397 میباشد
برابر خط پروژه شماره 445  بسطح 12/63 متر مربع  داراي عقب نشینی در حد جنوب به 

.سمت کوچه 6 متري اصالحی و پخ 4 متري میباشد
با توجه به پرسش واحد درآمد به میزان 42/63 متر مربع از تخلف اخیر در داخل عمق 

. تجاري واقع است

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 2,364,700(دو میلیون و  سیصد و  

شصت و  چهار هزار و  هفتصد) ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 72.76  0.5
 

65000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/26 2/98/13865 تجدید 
نظر

منظریه-جن
ب رستوران 
منظریه

2-3-10028-14-1-0-0 122
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه به شماره 12/255 قطعه 
چهارم تفکیکی به مساحت 265/95 مترمربع برابر کپی بنجاق ارائه شده می باشد. سند 

.مالکیت توسط متقاضی ارائه نگردیده است
از بابت اعیان مسکونی به صورت یک طبقه روي همکف داراي بالمانع مندرج در جدول 

.سوابق می باشد
همچنین داراي مجوز تعمیرات جزیی به شماره 321170 مورخ 1397/09/07 مبنی بر 

کفسازي، کاشیکاري، حیاط و تعویض پنجره، تعویض لمبه، رنگ آمیزي و تعویض تاسیسات 
.دریافت نموده است

حالیه در وضع موجود بدون صورت گرفتن هرگونه تعمیرات درخصوص اعیان مسکونی، بدون 
مجوز اقدام به احداث یک باب مغازه به مساحت 22/50 مترمربع در حد جنوب شرقی پالك 
در معبر 8 متري نموده است.(سال وقوع 1397) با توجه به احداث مغازه داراي یک باب 

.کسري پارکینگ تجاري می باشد
داراي اضافه بنا به مساحت 36/38 مترمربع در طبقه همکف و طبقه اول (مجموعا 72/76 
مترمربع) به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی می باشد.(قدمت تقریبی سال 

(1359
ابعاد و مساحت عرصه و اعیانات وضع موجود براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس 

.نقشه بردار ورود اطالعات گردیده است
به استناد خط پروژه شماره 2202 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 11/55 مترمربع از 
اعیان مسکونی حد شمالی، 12/00 مترمربع از عرصه حد جنوبی و 8/65 مترمربع از مغازه 

احداثی می باشد. (حد شمالی و حد جنوبی کوچه هاي 8 متري)
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در زیرشیروانی به مساحت 30.06 مترمربع،  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 

بناي مفید به مساحت 2.46 مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

151,218,000(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  دویست و  هجده هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. د.

جریمه 32.52  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/08/26 2/98/13866 بدوي مطهري-گذ
ر 

فرخ-کوچه 
تمدن 1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه و پایانکار مندرج در سیستم بصورت دو طبقه روي پیلوت 
به انضمام راه پله به بام در دو واحد مسکونی به مساحت کلی 242.07 مترمربع صادر گردیده 
.است.(پس از اخذ پایانکار دو واحد بصورت مجزا سند مالکیت دریافت نموده اند)

حالیه طی بازدید بعمل آمده و بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي 
:تخلف به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت احداث یک قسمت شامل سرویس، آشپزخانه و اتاق  -1
.خواب به مساحت 30.06 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396)

تبدیل قسمتی از راه پله آخر به بناي مفید مسکونی به مساحت 2.46 مترمربع.(سال وقع  -2
.تخلف 1396)

با توجه به عدم دارا  بوده حمام بصورت مجزا، مورد تخلف، واحد محسوب نگردیده و لذا 
.کسري پارکینگ ندارد

.به استناد پروانه و پایانکار صادره عقب نشینی ندارد
.حالیه متقاضی طی درخواستی خواستار کارشناسی ملک خود را دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

122
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/11 2/98/13871 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطا 
آفرین-کوچ
ه دهم
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/96/220 مورخ 1396/12/28 به صورت 2 طبقه 
.روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 561.49 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحلهنازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 48.66 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.22 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.22مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.22مترمربع -3

 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3/79 متر مربع-4
.تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد مسکونی به مساحت 64.69 مترمربع -5

 .کسري فضاي سبز ندارد-6
 . کسري حد نصاب فضاي باز ندارد  -11

با توجه به  تبدیل همکف به مسکونی و عدم ارائه پارکینگ در خصوص واحد مسکونی -12
 .داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی  میباشد

سال وقوع 1397
*********************************************************

****************************
از بابت اضافه بنا به مساحت 48/66 متر مربع و تبدیل همکف به مسکونی داراي راي 

کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13177 مورخ 1398/03/28 و راي کمیسیون تجدید نظر 
به شماره 2/98/14343 مورخ 1398/04/18 و راي اصالحی تجدید نظر به شماره 

.2/98/13552 مورخ 1398/06/02 بوده که بپیوست میباشد
شایان ذکر است که گزارشی که منجر به راي کمیسیون شده است تا طبقه دوم بوده و در آن 

 . زمان زیرشیروانی  اجرا نشده بوده است
:حالیه با توجه به راي صادره  داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

.داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی  میباشد -1
*********************************************************

**
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

. . اجرایی نما و منظر شهري می گردیده و نما بصورت سنگ اجرا شده است
 .رعایت ارتفاع 2/4 متر و عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن در خصوص احداث بناي تجاري،  نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 2,895,820,000(دو میلیارد و  هشتصد و  نود و 
 پنج میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 596.47  0
 

1560000  , 1375
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/23 2/98/13872 تجدید 
نظر

-
منظریه--نب
ش علومی
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن در خصوص کسري پارکینگ ،  نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 780,000,000(هفتصد و  هشتاد میلیون ) ریال  
تائید و استوار میگردد.

جریمه 250  2
 

1560000  , 1391  کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 236.80 مترمربع برابر سند مالکیت  ، 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1556 مورخ 1358/12/09 جهت احداث ساختمان دو 

. اشکوبه مشتمل بر 5 باب مغازه است

از بابت احداث یکباب مغازه به مساحت 18.70 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد 
طبق صورتجلسه مورخ 1375/03/23 و تجدید نظر به شماره 2647 مورخ 1375/05/15 و 
همچنین از بابت گسترش مغازه به مساحت 10.30 مترمربع ، احداث بناي اضافی به مساحت 
33.38 مترمربع و احداث زیر شیروانی به مساحت 18.5 مترمربع داراي راي بدوي ماده صد 
طبق صورتجلسه مورخ 1381/08/23 و تجدید نظر به شماره 10437 مورخ 1381/10/27 است

 .

همچنین داراي مجوز تعمیرات به شماره 2/33/103412 مورخ 1391/12/24 از بابت 414.40 
. مترمربع به صورت چهار طبقه و همکف به مساحت 109.30 مترمربع است

با توجه به تصویر کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي خالف ساختمانی به 
: مساحت کلی 160.15 مترمربع به شرح زیر است

اضافه بنا در همکف به مساحت 40.42 مترمربع (از این مقدار به مساحت 20.05 مترمربع از -1
بابت احداث انباري و به مساحت 5.62 مترمربع از بابت احداث سرویس بهداشتی در محوطه 

 است )

اضافه بنا در بالکن تجاري به مساحت 1.03 مترمربع ( سال وقوع 1375)-2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 56.52 مترمربع (از این مقدار به مساحت 14.15 -3
مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام است)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 62.18مترمربع (از این مقدار به مساحت 14.48مترمربع -4
به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام است)

تبدیل مسکونی به تجاري در تراز همکف به مساحت کلی 132.74 مترمربع-5
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به مساحت 176.52مترمربع-6
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تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه دوم به مساحت 137.18 مترمربع-7

.ده باب کسري پارکینگ تجاري دارد -8

. سال تخلف 1391 است

به استناد خط پروژه شماره 1360 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 1.40 مترمربع از 
. اعیان در همکف و طبقات است

این گزارش بر اساس مکاتبه شماره 52074-1395 مورخ 1395/03/23 دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد قانون شهرداري ها با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري ،  صرفاً در فرم 

. تحلیل اصالح گردیده است

درخواست گواهی اعیان از اداره ثبت دارد . ج/ح

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 58.45 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا چهارم  هر طبقه به مساحت 40.67 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 6.6 مترمربع و زیرشیروانی به مساحت 1.2 

مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,923,012,000(یک میلیارد و  نهصد و  بیست و  سه میلیون و  دوازده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 228.93  2.5
 

3360000  , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/20 2/98/13873 بدوي پیرسرا-کو
چه 

کامران-کو
چه هاشمی

2-2-10009-56-1-0-0 122
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 142 مورخ  1390/06/26 بصورت 4 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 959/52 

.متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه نقشه  
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:224/55 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 60/67 متر مربع که از این مقدار به مساحت 2/22 متر  -1
مربع بصورت سایه کنسولی بوده که در ضلع  غربی بوده و به عنوان تخلف ساختمانی 

محسوب نمیگردد و فقط شامل عوارض درامدي میگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 40/67متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 40/67 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 40/67 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 40/67 متر مربع-5
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 1/2 متر مربع-6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک  نمودن مساحت راه پله به آسانسور و اضافه  -7
کردن به مسکونی به مساحت 6/6 متر مربع  در طبقات اول تا چهارم میباشد. (عرض راه پله 

در طبقات 2/9 متر میباشد)
سال وقوع  تخلف با توجه به گزارشات موجود در سیستم طبقه همکف  1392 و مابقی 

طبقات 1393
سطح اشغال زمان پروانه 52/95 درصد و با توجه به وضع موجود سطح اشغال 71/63 متر 

.مربع میباشد

*********************************************************
*********************************************************

*
با توجه به جانمایی پارکینگها کسري پارکینگ نداشته و با توجه به پروانه صادره و نقشه 
هاي ارائه داده شده  در زمان پروانه پارکینگها در تزاحم یکدیگر بوده و انباري ها  نیز با 

 .توجه به نقشه هاي زمان پروانه مورد تایید میباشد
تبصره ماده 7 ندارد

 .مشمول قانون نما و منظر شهري نمیگردد
*********************************************************

122
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*********************************************************
*********************************************************

*****
 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 136,818,500(یکصد و  سی و  شش میلیون و  هشتصد و  هجده هزار 

و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.22  1.75
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 2/98/13874 بدوي -
دانشسرا-
ك 

استقالل-خ
وش گفتار

2-3-10018-15-1-0-0 122
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/90 مورخ 1397/10/10 به صورت 
1 طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 141.48 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:22.52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.59 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.93 مترمربع -2
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.76 مترمربع -3

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به انباري زیرشیرونی به مساحت 1.43  -4
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 1.27 مترمربع -5
مطابق توضیحات کنترل نقشه زمان صدور پروانه : عدم رعایت فضاي سبز و فضاي باز 
باستناد نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه 1395/03/25 مبنی بر اینکه چنانچه تعداد 
طبقات و سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با مساحت زیر 150 مترمربع رعایت گردد افزایش 

".تعداد واحد هاي مسکونی با تامین پارکینگ بالمانع است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.سال تخلف 1398 می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اعتراض مالک به شماره 328240 مورخ 98.07.17 و محتویات پرونده و 
موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,799,683,200
(یک میلیارد و  هفتصد و  نود و  نه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  سه هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 178.54  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 2/98/13875 تجدید 
نظر

رشت -خ 
سید 
ابوالقاسم 
-کوچه پور 
 محمود

2-2-20110-40-1-0-0 122
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با توجه به اعتراض مالک به شماره 328420 مورخ 98.07.17 و  محتویات پرونده و 
موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی بااعمال  ضریب 0.50
برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 17,304,000(هفده میلیون و  سیصد و  

چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 10.3  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 218 مورخه 1394/12/27 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 394.92

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 178.54 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 30.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 35.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 42.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف  -5
(1398.

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 16.77 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -6
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض موجود در کمترین حد به  -7
1.49متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در قسمت مورد اشاره بازشو 

موجود نمی باشد)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 10.3  -11
.مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 83.55 درصد می باشد

.الزم به توضیح است رعایت شیب بام نیز نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف  ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 65,565,000
(شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 7.05  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/02 2/98/13876 تجدید 
نظر

منظریه-ول
ي عصر 

39-

2-3-10076-100-1-0-0 123
0

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/225  مورخ 1396/12/28 به 
صورت 1 طبقه روي پیلوت و مغازه مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه به مساحت 
کلی 168/55 مترمربع صادر گردیده  است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي ستون طبقه 

.همکف می باشد
به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار، داراي تخلف در طبقه 
 همکف خارج از مدلول پروانه، به مساحت 7/05 مترمربع می باشد.(سال وقوع 1398)
بدیهی است اعالم مساحت زیر بنا ، تعداد طبقات ،کسري احتمالی پارکینگ و ... به دلیل 
عدم انجام سربندي و دیوار چینی مجددا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه نقشه 

.برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی قابل بررسی خواهد بود
.حالیه متقاضی درخواست اعالم شروع عملیات ساختمانی دارد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي غفارمعتمد  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 6.84 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 1.01مترمربع، اضافه بنا در طبقه چهارم 
بمساحت 14.09مترمربع ، اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 24.98 مترمربع ، اضافه 
بنا در زیرشیروانی بمساحت 6.76 مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید  به مساحت 1.96 مترمربع ، تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بمساحت 322.60 
مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,833,020,800(سه میلیارد و 
 هشتصد و  سی و  سه میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 380.26  3
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/08/25 2/98/13881 بدوي خیابان 
الکانی-امی
ن اصغري
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در خصوص 3  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 15 مورخ 1396/02/10 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1334.55 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:55.70 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.84 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.01 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.01 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.09 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 24.98 مترمربع(از این مقدار به مساحت 23.97  -6

مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمالی می باشد.)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.76 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پل و آسانسور به انباري زیرشیروانی(به کسر  -8
آیتم 7)به مساحت 1.96 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به   -10
مقدار 3.89 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود.)

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت مجموعا  -11
.322.60 مترمربع می باشد

داراي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(پارکینگ هاي شماره 6 و 7 بصورت  -12
تزاحمی می باشد.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 7 واحد کاهش یافته است

//.سال تخلف 1397می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  1.5 به 0.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  7,200,000(هفت میلیون و  دویست هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 15  0.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 2/98/13883 تجدید 
نظر

دانشسرا- -
--آل بویه

2-3-10190-8-1-6-0 123
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در خصوص عقب نشینی راي بدوي تایید میگردد. رعایت عقب 
نشینی

5.9  0
 

3100000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
از سوي متقاضی داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 2912/9بصورت ششدانگ  
یکدستگاه آپارتمان  بمساحت 127/03 متر مربع   قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه اول به 
انضمام ششدانگ یکباب انباري بسطح 26/40 متر مربع  قطعه 6 تفکیکی  داراي بالمانع 
مندرج در جدول کاربریها بشماره   2/33/306863-97/4/27 میباشد با توجه به بالمانع 

.صادره تخلف زیربنایی ندارد
-----------------

الزم بذکر است : در قسمت حیاط مشاعی  باراندازي با سازه فلز و حلب بسطح تقریبی 15 
متر مربع  موجود است سوابقی از بابت آن رویت نگردیده است  قدمت آن مربوي به سال 98

.  میباشد
----------------

به استناد خط پروژه شماره 566 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 5.90 مترمربع (5.30
//. مترمربع از اعیان و 0.60 مترمربع از عرصه)می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 11.12 مترمربع، اضافه بنا در طبقات 
اول تا سوم هر طبقه به مساحت 17.66مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید به مساحت 7.52مترمربع و انباري در زیر شیروانی  به مساحت 7.48 
مترمربع و عدم رعایت حداکثر مساحت انباري ها 16.39 متر مربع ،  که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 641,692,800
(ششصد و  چهل و  یک میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 95.49  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/08 2/98/13884 بدوي بلوار شهید 
بهشتی - 
چهارراه  
حشمت - 
جنب انبار 
 کتاب
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3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/18 مورخه 1397/04/26 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 682.12 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 64.1 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.12 مترمربع.(ضمنا در همکف به مساحت 6.54  -1
مترمربع نیز بصورت سایه کنسول بوده که این متراژ جزء خالف محسوب نگردیده و تنها 

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1398)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.09 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 7.52 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.3.03 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7

.مساحت 7.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 23.87 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
انباري (5 مترمربع).(که از این مقدار به مساحت 7.48 مترمربع صرفا مشمول پرداخت 
عوارض درآمدي  و مابقی به مساحت 16.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد).(سال وقوع 

.تخلف 1398)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 4 واحد -9

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

 .رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -13
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.63 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14

.موجود 69.69 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي در خصوص احداث مغازه به مساحت 8.43 مترمربع و 
تبدیل قسمتی از مسکونی به آرایشگاه زنانه به مساحت 37.71 مترمربع با توجه به 
تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش 
ر-127295-98/07/17 و ش ر- 254985-97/12/26 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 994،455،000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 198,891,001
(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  یک) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 46.14  0
 

162500  , 1377
 , 1387

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/01 2/98/13889 تجدید 
نظر

-
ضیابري--گ
وهري

2-2-10070-10-1-0-0 123
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در خصوص احداث سایه بان ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 57,335,062
(پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار و  شصت و  دو)  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 5  1.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص احداث بناي مسکونی با توجه به قدمت بنا قابلیت طرح در کمیسیون ماده 
صد را ندارد.

ردتخلف 77.26  0
 

55000  , 1352 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/33/303327-97/4/2شهرداري منطقه و عطف بنامه شماره 
ش ر -167696-97/9/1 کمیسیون محترم شعبه ( 3) طی بازدید  بعمل آمده از پالك فوق  با 
توجه به  مدارك ارائه شده داراي خرید نامه عادي بوده وضعیت موجود بصورت یکباب خانه 
ویالئی و یکباب مغازه بوده که از مسکونی بصورت تجاري با فعالیت شغلی آرایشگاه زنانه 
مورد استفاده قرار میگیرد. در خصوص کل ملک و مغازه بالمانعی از سوي متقاضی و سوابقی 
در شهرداري رویت نشده است. با توجه به کروکی نقشه برداري توسط مهندس نقشه بردار 
آقاي مهندس میالد جنتی  داراي پروانه اشتغال بشماره 00169-600-11 عضو سازمان نظام 

: مهندسی  موارد تخلف به شرح زیر است
با توجه به مساحت عرصه بسطح 151/04 متر مربع و مساحت اعیان بسطح 77/26 متر -1
مربع ( بناي داخل تراکم آن بسطح 75/52 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 1/74 

متر مربع )  ( سال محاسبه تخلف برابر فیش برق منضمه 1352)
احداث بارانداز فلزي بسطح تقریبی 5 متر مربع در قسمت درب ورودي بسمت حیاط  که  -2
در نقشه برداري ارائه شده ترسیم نگردیده است ( سال محاسبه تخلف 1396) خارج تراکم 

.می باشد
------------

: در خصوص تبدیل موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل مسکونی به مغازه بسطح 8/43 متر مربع با فعالیت شغلی فروش رشته خشکار (  -1

سال محاسبه تخلف تقریبی 1377)
تبدیل قسمتی از مسکونی بسطح 37/71 متر مربع به تجاري با فعالیت شغلی آرایشگاه  -2

  زنانه با نام تجاري یسنا
برابر نامه شماره ش ر -127749-98/1/17 کمیسیون محترم  در خصوص  تناقض سال  وقوع 
تخلف از بابت تبدیل مسکونی به تجاري که توسط گزارش  کارشناس رسمی دادگستري به 
استناد  پروانه کسب  آرایشگاه زنانه سال وقوع تخلف را 1387 اعالم نموده است  با توجه به 
فیش پرداختی و ارائه عوارض کسب و پیشه و تایید پرداختی واحد اصناف در شهرداري 
تخلف اعالم شده آیتم 3 از بابت تبدیل مسکونی به آرایشگاه زنانه با نام تجاري یسنا سال 
محاسبه تخلف از 1396 برابر سوابق و گواهی به سال 1387 اصالح میگردد  الزم بذکر است 
برابر ضوابط  کسري پارکینگ سال 1387 کسري پارکینگ اعالمی در گزارش قبلی  منتفی 

.میگردد

.با توجه به خط پروژه شماره 2516 فاقد عقب نشینی میباشد 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 
در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  
می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

12.49  0
 

3100000  , 1398 1398/08/11 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13894 بدوي خ -
تختی--بن 
تحویلداري

2-1-10008-145-1-1-0 123
5

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره   شماره 2/33/322630-98/2/3 شهرداري منطقه و عطف بنامه 
شماره ش ر -5155-98/4/2 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید بعمل آمده از پالك 
فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري  بصورت یک واحد اپارتمان در طبقه همکف داراي 
 .پروانه شماره 25 مورخه 74/2/31و پایانکار 20027 مورخه 75/11/8 میباشد

وهمچنین برابر برگ اسناد رسمی از نوع سند قطعی غیر منقول  بنام مالک جدید داراي 
بالمانع بشماره  2/33/325704-98/3/4 از شهرداري بوده که در دفترخانه شماره 115 
رشت  بشماره 28810-98/3/2 ثبت گردیده است.  الزم بذکر است : در خصوص عدم ارائه 
سند مالکیت بنا به اظهار متقاضی با توجه به انتقال جدید مالکیت سند جدید مالکیت در 

.مرحله صادر شده در اداره ثبت میباشد
وضعیت موجود از مکان فوق بصورت تجاري با فعالیت شغلی  انبار کاالي بهداشتی و آرایشی  

: مورد استفاده قرار میگیرد . موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل مسکونی در همکف بسطح 69/19 متر مربع به تجاري با فعالیت  انبار کاالي  -1

بهداشتی و آرایشی
 به جهت تبدیل داري یکباب کسري پارکینگ تجاري -2

 سال محاسبه تخلف 1398 میباشد
. برابر خط پروژه شماره 1484 داراي عقب نشینی بسطح 12/49 متر مربع از اعیان میباشد 

 
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  

سایبان احداثی بااعمال  ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 22,560,000(بیست و  دو میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 23.5  1
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/01 2/98/13898 تجدید 
نظر

دانشسرا-ش
هید 
عسگري

2-3-10154-23-1-0-0 123
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي عیناً تأیید می گردد.

سایر 2.  0
 

1800000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,973,400(یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  سه هزار و  
چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 23.92  1.5
 

55000  , 1353 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/01 2/98/13898 تجدید 
نظر

دانشسرا-ش
هید 
عسگري

2-3-10154-23-1-0-0 123
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه به شماره 2792/6 برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

.از بابت اعیان به مساحت 120 مترمربع داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد
:حالیه داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

مابه التفاوت به مساحت 23/92 مترمربع به صورت همزمانساز و با قدمت قبل از بالمانع به  -1
علت خطا در مساحت یابی (از این مقدار به مساحت 2/30 مترمربع مربوط به سرویس 

بهداشتی موجود در حیاط می باشد)
پس از بالمانع بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث سایبان به مساحت 23/50  -2

مترمربع در حیاط خلوت حد شمالی گردیده است.(سال وقوع 1398)
بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی به مشتمل بر نصب شیشه بند در  -3

محل ورودي ایوان و همچنین رنگ آمیزي و ... گردیده است.(سال وقوع 1398)
به استناد خط پروژه شماره 2196 به مساحت تقریبی 0/20 متر مربع  از عرصه در تعریض 

.کوچه 8 متري قرار دارد
حالیه برابر نامه اداره ثبت اسناد و امالك درخصوص عقب نشینی حد غربی پرسش گردیده 
است که در وضع موجود قسمت مزبور عقب نشینی و از تصرف پالك مزبور خارج گردیده 

است.(به مساحت 19/10 مترمربع)
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث بارانداز فلزي به مساحت 15 مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 
1.8 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,148,000(دو میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 16.8  2
 

65000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 2/98/13900 بدوي سعدي -
خط 

ماشین--مو
زیک

2-1-10047-16-1-0-0 123
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

5.  0
 

65000  , 1364  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -91683-98/5/30 کمیسیون محترم  شعبه (2) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده  داراي سند مالکیت بصورت دفترچه اي 
بشماره ثبتی 3056/1 بصورت ششدانگ اعیان یکباب خانه مشتمل بر اطاق و ایوان  ( سند 
مالکیت فاقد حدود و ابعاد ) بوده از بابت اعیان دو اشکوبه بمساحت کلی 104/50 متر مربع 
داراي پروانه ساختمانی بشماره 499-62/5/8 میباشد وضعیت موجود با توجه به  نقشه 
برداري  معماري ارائه شده  توسط مهندس معمار آقاي محمد کاظم خشخوي دلشاد داراي 

: پروانه اشتغال بشماره 028-01-11 موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث بارانداز با سازه  فلزي و ایرانیت سایه روشن در محوطه  بسطح 15 متر مربع -1
 اضافه بنا بصورت سرویس بهداشتی بسطح 1/80 متر مربع در قسمت حیاط خلوت -2

. سال محاسبه تخلف 1364 میباشد
.تخلفات صورت گرفته خارج تراکم می باشد

به استناد خط پروژه شماره 368 داراي عقب نشینی بسطح تقریبی 0/5 مترمربع داراي عقب 
.نشینی  از اعیان احداثی ( بارانداز) میباشد

 

123
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح کاهش سطح راه پله و آسانسور و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 2.37 

مترمربع و مازاد انباري به مساحت 0.56 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد. لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,844,800(نه 
میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 2.93  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 2/98/13902 بدوي سردار 
جنگل-بن 
لطفی

2-2-10164-281-1-0-0 123
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/12 مورخه 1397/04/21 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 632.63 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
:برداري توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 2.2 مترمربع به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)  -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)  -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)  -4

.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.37 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.66 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7

.مساحت 0.56 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.56 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.رعایت فضاي باز و سبز می گردد -13
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

123
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

186,744,000(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 30.12  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/02 2/98/13903 تجدید 
نظر

چمارسرا-س
ردار 

جنگل-حس
اس

2-2-10204-10-1-0-0 123
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/92 مورخ 1397/10/13 بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 267/71 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (اجرچینی وسربندي) بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:29/86 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12/61 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12/61 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 4/64 متر مربع-3

کاهش بنا  درزیرشیروانی   به مساحت 4/94متر مربع-4
بناي مازاد بر تراکم از بابت  احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 0/26 -5

  متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسري فضاي بازو سبز ندارد
تبصره ماده 7 ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد

مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

123
9

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

2.  0
 

3100000  , 1396 1398/09/03 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13909 بدوي خیابان امام 
خمینی-گذ
ر حاج آقا 
بزرگ-کوچ
ه دهقان

2-2-20116-186-1-3-0 124
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششداتگ یک باب آپارتمان واقع در طبقه 
.سوم به انضمام انباري و پارکینگ می باشد

داراي بالمانع مندرج در سیستم (در سال 1393) بوده و پس از آن، اقدام به احداث کنسول 
به سمت حیاط مشاعی حد شرقی بصورت تراس مسقف به مساحت 2.94 مترمربع (بر اساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) با سازه فلزي نموده است.(سال وقوع تخلف 

(1393.
با توجه به احداث کنسول فوق الذکر، عرض حیاط خلوت سراسري نیز در قسمت مورد تخلف 
به 0.85 متر کاهش یافته که با توجه به اینکه بصورت تراس است لذا به پالك مجاور شرقی 

.اشرافیت دارد
در ضمن الزم به ذکز است ساختمان بصورت سه طبقه در سه واحد مسکونی بوده که دو 

.طبقه دیگر نیز به شکل فوق الذکر تخلف نموده اند
به استناد خط پروژه شماره 2550 به مساحت تقریبی 0.2 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي 

.عقب نشینی می باشد
**********

از بابت تخلف فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/98/13909 مورخه 1398/09/03 و راي 
تجدید نظر شماره 2/98/14114 مورخه 1398/10/28 کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب 
بوده که طی بازدید مجدد بعمل آمده متقاضی اقدام به تخریب تراس فوق الذکر و رفع تخلف 

.نموده است. لذا حالیه خالف ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

124
0

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 133354 مورخ 98.07.28 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی 
معادل 33,520,300(سی و  سه میلیون و  پانصد و  بیست هزار و  سیصد) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 108.13  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/11 2/98/13915 بدوي -
ولیعصر--ب
ن 5 متري

2-3-10045-52-1-0-0 124
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین تخلفات ساختمانی ناحیه 3 بصورت یک قطعه 
.زمین(نسقی) می باشد

در وضع موجود بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث بنا صورت گرفته است. حالیه 
ساختمان در مرحله اتمام سربندي می باشد  و به مساحت تقریبی 350.13مترمربع تا طبقه 

 .دوم داراي تخلف  می باشد
مساحت درهمکف 108.13مترمربع-1
مساحت درطبقه اول 121مترمربع-2
مساحت درطبقه دوم 121مترمربع-3

سال وقوع تخلف 1398 می باشد. کالداخل تراکم می باشد. ضمناملک  مذکوراز بابت اضافه 
بنا درهمکف به مساحت 108.13مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد  به شماره 
:2/98/13915 مورخ 98/8/11 بوده وحالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

احداث  بنا درطبقه اول به مساحت 121مترمربع -1
 احداث بنا درطبقه دوم  به مساحت 121 مترمربع -2

.داراي 3 باب کسري پارکینگ می باشد. برابر خط پروژه 2154 فاقد عقب نشینی می باشد
الزم به ذکر است بازدید مذکور به صورت غیابی صورت گرفته و مساحت هاي اعالمی تقریبی 

.است
همچنین مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري پارکینگ 
احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت  به دلیل عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا 

.پس از ارائه نقشه برداري وضع موجود می باشد

124
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بناي مازاد بر تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  71,340,225(هفتاد و  یک میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  دویست و  

بیست و  پنج)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.73  1.5
 

2100000  , 1356
 , 1397

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/25 2/98/13918 تجدید 
نظر

شهید -
بهشتی--ع
شقی

2-3-10045-11-1-0-0 124
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه بااخذ تعهد ثبتی  می 

باشد.

رعایت عقب 
نشینی

25  0
 

2100000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و قدمت بنا در خصوص بناي بدون مجوز مسکونی 
دوبلکس  ، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4از ماده صد قانون شهرداریها : 

مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم  بمبلغ  625,240
(ششصد و  بیست و  پنج هزار و  دویست و  چهل) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم میگردد. 

جریمه 113.68  0.1
 

55000  , 1356 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/08/25 2/98/13918 تجدید 
نظر

شهید -
بهشتی--ع
شقی

2-3-10045-11-1-0-0 124
2

توضیحات بازدید احتراما محل موردنظر برابر گزارش مامورین واحد تخلفات ناحیه 3 به صورت یک واحد 
.مسکونی دوبلکس (نسقی) می باشد

از بابت خانه مزبور هیچ گونه مستنداتی در پرونده فنی شهرداري موجود نمی باشد.با توجه 
:به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر نقشه بردار داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

به مساحت 113/68 مترمربع داخل تراکم (سال وقوع 1356 با توجه به فیش برق ضمیمه  -1
پرونده)

به مساحت 46/73 مترمربع خارج تراکم (به مساحت 24/73 مترمربع با سال وقوع 1356 -2
 و به مساحت 22/00 مترمربع با سال وقوع 1397 با توجه به توسعه در طبقه همکف)

کسري پارکینگ ندارد -3
همچنین در محل ورودي درب نفررو داراي پله به ارتفاع تقریبی 0/15 متر و به عمق تقریبی 

.0/3 متر می باشد
به استناد خط پروژه شماره 1061 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 25/00 مترمربع از 

.اعیان می باشد
گزارش مزبور با توجه نامه شماره 49239 مورخ 1398/03/29 کمیسیون ماده صد با عنایت 
به تصمیم شماره 2/98/13258 مورخ 1398/03/21 اعضاي محترم کمیسیون ماده صد 

.تنظیم گردیده است
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث بالکن که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد. لذا به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 

ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,640,000(دو میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12  4
 

55000  , 1358 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/10 2/98/13923 بدوي نرسیده به 
مسجد 
کاسه 

فروشان-س
راي میرزا 
احمد 
کوچک

2-1-10168-26-1-6-0 124
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق   بصورت یکباب دکان واقع در سراي میرزا احمد 
کوچک برابر مدارك ارائه شده داراي تنظیم قرارداد اجاره نامه متقاضی با اوقاف  مورد اجاره 

  یکباب دکان بسطح 17/50 متر مربع از پالك ثبتی بشماره 1705 میباشد
وضعیت موجود مغازه فوق فاقدفعالیت شغلی  از مغازه هاي سراي میزا احمد کوچک بوده که  
داراي بالمانع کلی  بشماره 23097-1342/10/28 میباشد. بر روي مغازه فوق بالکنی بسطح 
تقریبی  12 متر مربع موجود بوده که از بابت آن سوابقی رویت نشده  قدمت آن مربوط به 

. سال 1358 میباشد

ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 
.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

124
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري  مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 6.99 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم هر طبقه به مساحت 8.63 مترمربع، ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 3.39 مترمربع، تبدیل راهرو در زیرشیروانی به انباري به مساحت 
4.92 مترمربع، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 276,796,800(دویست و  هفتاد و  شش 
میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 41.19  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/08 2/98/13924 بدوي عطا -
آفرین--برن
و

2-2-10014-19-1-0-0 124
4

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه واحد، نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده،  از این حیث پرداخت جریمه منتفی 
و حکم به ابقاء تعداد سه واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد. ضمناً نظرنماینده قوه 
قضائیه (اقلیت ): با توجه به راي شماره 608 مورخ 92/03/26 هیات عمومی دیوان 
عدالت اداري در خصوص تبدیل واحد دوبلکس بر خالف مفاد پروانه ساختمانی به دو 

واحد،  نظر به تخریب و اعاده به وضعیت پروانه دارند.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/81 مورخ 1397/09/12 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 381/44 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32/88 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6/99 مترمربع (الزم به ذکر است به مساحت 1/64  -1

مترمربع مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی محسوب نمی گردد 
و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8/63 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8/63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8/63 مترمربع -4
 .در زیرشیروانی افزایش یا کاهش بنا وجود ندارد -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 3/39 مترمربع (قابل ذکر است عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 2/98 متر می 

باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 4/92 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه واحد مسکونی به  -8

مساحت 67/56 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا است -9

در پیلوت بخشی که داراي بارانداز جهت تامین پارکینگ می باشد، رعایت عرض حیاط  -10
.خلوت نگردیده لذا در طبقات رعایت حداقل دو متر می گردد

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 38/02 مترمربع می باشد -11
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 8/02 مترمربع می باشد -12

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -13
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 
حاشیه ایلذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ 
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.خواهد گردید
.رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست

از بابت اضافه بنا به مساحت 32/88 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 3/39 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت 
تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 4/92 مترمربع و همچنین افزایش تعداد واحد 
از دو به سه واحد داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13924 مورخ 1398/08/08 
و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/98/13987 مورخ 1398/09/19 مبنی بر جریمه و 
درخصوص احداث بارانداز به مساحت 7/16 مترمربع داراي راي تخریب بوده که در وضع 
.موجود اجرا گردیده است لیکن صورتجلسه تخریب درخصوص آن تنظیم نگردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70/00 درصد بوده و سطح 
(اشغال وضع موجود 81/80 درصد می باشد.(به میزان 11/80 درصد بیش از سطح اشغال مجاز

.درخواست گواهی عدم خالف دارد
 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 

، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 51.92  3
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 2/98/13925 تجدید 
نظر

-
منظریه-ول
--ي عصر

2-3-10042-271-1-0-0 124
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در خصوص افزایش واحد،راي بدوي تایید میگردد. ردتخلف 3  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت راي بدوي تایید میگردد. سایر  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي پروانه ساختمانی شماره 330 مورخه 1391/12/28 به صورت 3/5 
طبقه در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 406/86 مترمربع می باشد. حالیه ساختمان در 

.مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 178/52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 44/63 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44/63 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44/63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44/63 مترمربع -4
کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3/09 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 7/29 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی 3 واحد به 6 واحد به مساحت  -7
46/68 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -8
.در حد جنوب غربی با توجه به توسعه بنا عرض حیاط خلوت به صفر تقلیل یافته است -9

.عرض باقیمانده راه پله برابر 2/40 متر می باشد -10
.با توجه به پروانه صادره فاقد تراکم اعطایی می باشد -11

.فعال کسري پارکینگ ندارد -12
بابت اضافه بنا به مساحت 155/88 مترمربع (همکف الی طبقه دوم) داراي راي بدوي 

.کمیسیون ماده صد به شماره 2/92/3422 مورخ 1392/12/14 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44/63 مترمربع -1
کاهش بنا به مساحت 21/99 مترمربع در همکف الی طبقه دوم (نسب به راي) -2

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -3
مساحت 7/29 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی 3 واحد به 6 واحد به مساحت  -4
46/68 مترمربع

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي طبقه اول به مساحت 3.73 مترمربع که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

17,344,500(هفده میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.  

جریمه 3.73  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 2/98/13926 بدوي رشت 
-ساغریساز
ان-کوچه  
بلور چیان- 
بن بست 
دوم

2-3-10352-8-1-0-0 124
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 150 مورخ 1396/10/30 بصورت 2 طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 298/48 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجراي طبقه اول بوده   و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 3/73 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 4/93 متر مربع -1

به مساحت 8/66 متر مربع بصورت سایه کنسول در طبقه همکف بوده که به عنوان  -2
تخلف ساختمانی محاسبه نمبگردد و فقط شامل عوارض درامدي میگردد

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3/73 متر مربع-3
 . طبقه دوم  طبق پروانه صادره به مساحت 86/54 متر مربع اجرا نشده است -4
 . زیرشیروانی طبق پروانه صادره به مساحت 38/86 متر مربع اجرا نشده است-5

کسري فضاي سبز ندارد
 .کسري فضاي باز ندارد
سال وقوع تخلف 1397

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
مشول تبصره ماده 7 نمیگردد

 مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا  نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت موارد فوق داراي پرونده به شماره 339476 مورذخ 1398/07/18 در این منطقه 

 .میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 4  0
 

1300000  , 1390 افزایش تعداد واحد 1398/09/19 2/98/13938 تجدید 
نظر

-
الکانی--وا
حدي
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,997,807,500(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفت هزار 
و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 614.71  2.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 1387/02/26 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1296/06 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:665/26متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 189/22متر مربع که از این مقدار به مساحت 50/55 متر  -1
مربع  بصورت بارانداز بصورت بناي جداساز میباشد( بارانداز به منظور تامین 3 باب پارکینگ 

شماره هاي 6-7-8 میباشد) سال وقوع احداث بارانداز 1398
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 81/35 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 80/03 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 79/04 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 80/13 متر مربع-5

اضافه بنا  درطبقه پنجم به مساحت 150/99متر مربع که از یان مقدار به مساحت 27/8 -6
 .بصورت تراس غیر مسقف براي 2 واحد ساخته شده میباشد

اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 4/5 متر مربع-7
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه اول -8

 به مساحت 5/81 متر مربع
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه دوم -9

 به مساحت 7/27 متر مربع
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه سوم -10

 به مساحت 5/94 متر مربع
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه -11

 چهارم به مساحت 5/97 متر مربع
با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ نداشته ولی پارکینگهاي شماره هاي 8-7-6  -12
که در زیربارانداز بوده مورد تایید نبوده همچنین انباري شماره 12 به مساحت 2/26 متر مربع 

 .که درز یربارانداز احداث شده نیز مورد تایید نمیباشد
همچنین پارکینگهیا (3و4)(1و2)(14و15)درتزاحم یکدیگر بوده و دیگر پارکینگهاي 11-10-9
 و 12 با تست عملی در محل مورد تایید میباشد. (فاصله 5 متر  از جلو رعایت ننموده است)

سال وقوع تخلف 1390 -سال وقوع احداث بارانداز 1398
*********************************************************
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*********************************************************
با*********************************************

با توجه به پروانه صادره سطع اشغال 38% بوده که با توجه به وضع موجود و تخلفت صورت 
 .گرفته 74/45% میباشد

 .مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات  به مساحت 614/71 متر مربع   داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/1398/07/24   و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13938 مورخ 

1398/09/19 مبنی بر جرمیه بوده و از بابت 50/55 متر مربع احداث بارانداز در خصوص 
.تامین پارکینگ  داراي اراي مورد اشاره بصورت تخریب بوده که بپیوست  میباشد

در وضع موجود بارانداز را برابر اراي صادره تخریب نموده و مورد گواهی واحد هاي محترم 
.تخلفات بازرسی و حراست بوده که بپیوست پرونده میباشد

شایان ذکر است که با توجه به اینکه بارانداز تخریب شده و 3 باب پارکینگ در زیر بارانداز 
 .بوده  با توجه به ضوابط پارکینگ زمان پروانه کسري پارکینگ ندارد
 .گزارش فوق در تاریخ 1398/10/28 بروز شده و مورد تایید  میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 13.79 مترمربع،  که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 92,668,800
(نود و  دو میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 13.79  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/13 2/98/13940 بدوي نقره 
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ه الله
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/107 مورخ 1397/12/18 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 1144/59 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اجراي سقف اول می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 13/79 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 13/79 مترمربع -1
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد -2

الزم به توضیح است درخصوص سایر تخلفات احتمالی شامل تعداد واحدهاي احداثی، کسري 
پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت و ... مجددا در صورت ادامه عملیات ساختمانی 

.قابل بررسی خواهد بود
همچنین داراي شکواییه همسایه پالك غربی به شماره اتوماسیون 46865 مورخ 

1398/03/26 و شماره ارجاع 316171 مبنی بر عدم رعایت سطح اشغال و ایجاد ترك بر 
دیوار پالك شاکی می باشد.(درخصوص ترك دیوار نیاز به مراجعه به مراجع قضایی می باشد)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/50 درصد می باشد.(به میزان 4/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

124
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نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
نگردیده مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 

بوده است مستنداً با تقلیل ضریب  از 2 به 1.75 به جریمه نقدي مبلغ 470,694,000
(چهارصد و  هفتاد میلیون و  ششصد و  نود و  چهار هزار )  ریال نتیجتاً تائید می 

نماید.

جریمه 80.05  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/09/02 2/98/13943 تجدید 
نظر
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جنتی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/30 مورخ 1397/05/20 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 548/82 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 73/63 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15/28مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 4/17 مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/45 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19/45 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19/45 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 46/33 مترمربع (با توجه به عدم اجراي انباري  -5
زیرشیروانی و موتورخانه و تاسیسات)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 0/87 مترمربع

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7
.است

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 5/55 مترمربع از بابت تغییر جانمایی (در زمان صدور  -8
پروانه، جانمایی به صورت عقب ساز با 2 متر حیاط خلوت حد شمالی بوده که حالیه با توجه 
به احداث ساختمان عرض حیاط خلوت از حد شمالی افزایش و سازه به سمت جنوب میل 

یافته است)
.عرض باقیمانده پاگرد راه پله 3/44 متر می باشد -9

الزم به توضیح است سازه در زمان صدور پروانه به صورت فلزي بوده که حالیه به  -10
.صصورت بتنی اجرا شده است

فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا 
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.جهت پارك حاشیه اي) لذا کسري پارکینگ ندارد
از بابت اضافه بنا به مساحت 73/63 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 0/87 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم به 
مساحت 5/55 مترمربع از بابت تغییر جانمایی داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/13699 مورخ 1398/07/13 و راي تجدیدنظر به شماره 2/98/13943 مورخ 
.1398/09/02 مبنی بر جریمه می باشد.خالف جدیدي مشاهده نگردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/30 درصد می باشد.(به میزان 9/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات  و احداث آسانسور با ضریب 1.25برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 158,578,750(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  
پانصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 37.84  1.25
 

1100000  , 1388
 , 1397
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ه الله 
-ساختمان 
ارغوان
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت آپارتمانی 3 طبقه 
.در 6 واحد مسکونی میباشد

داراي پروانه احداث بنا به شماره  131 مورخ 1377/07/07 و پایانکار به شماره 17981 مورخ 
.1378/09/06  میباشد

طبق نقشه تفکیکی ارائه داده شده از طرف متقاضی به مساحت 160/11متر مربع در همکف 
به مساحت 162/02 متر مربع  درهر یک از  طبقات  اول و دوم و سوم (مجموعا به مساحت 

.646/17 متر مربع )میباشد
 .داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 45798 بوده که بپیوست میباشد

*********************************************************
************************

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  به دلیل خطا در محاسبه یابی 
.داراي اضافه بنا به مساحت 37/84 متر مربع به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7/28متر مربع که از این مقدار به مساحت 3/19  -1
متر مربع به دلیل خطا در مساحت یابی با سال وقوع 1388 و به مساحت 4/09 متر مربع از 

بابت احداث اسانسور در فضاي نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه  اول به مساحت 4/09 متر مربع  از بابت احداث اسانسور  در فضاي  -2

نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه  دوم به مساحت 4/09 متر مربع  از بابت احداث اسانسور  در فضاي   -3

نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه  سوم به مساحت 4/09 متر مربع  از بابت احداث اسانسور  در فضاي  -4

نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه زبرشیروانی از بابت اجرا کردن اسانسور به مساحت 18/29 متر مربع با  -5

سال وقوع  تخلف 1397
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
 .به استناد خط پروژه شماره 1185 فاقد عقب نشینی میباشد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري (خطا در مساحت یابی ) به مساحت 
4.22 متر مربع  با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  7,690,950(هفت 
میلیون و  ششصد و  نود هزار و  نهصد و  پنجاه)ریال جریمه در حق شهرداري رشت 

محکوم مینماید.

جریمه 4.22  4
 

455625  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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نظر

خیابان 
تختی-کوچ
ه 

خسراقی-س
اختمان 
ابریشم
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -49251-98/3/29 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق   برابر سوابق موجود در شهرداري  داراي پروانه ساختمانی81/12/6-354

در 4/5طبقه و 8واحد مسکونی و کالبا زیر بناي 536/4  مترمربع که طی 
شماره41587-84/12/22تمدید گردیده  بود و همچنین از بابت اضافه بنا در همکف بسطح 
52/30 متر مربع و و طبقات اول الی چهارم هر طبقه بسطح 54/20 متر مربع  و احداث راه 
پله به بام بسطح  17 متر مربع مجموع همکف و طبقات  و راه پله به بام کال بسطح 286/10 
متر مربع و تبدیل پیلوت به 2 واحد تجاري  بسطح 31 متر مربع واضافه بنا از بابت احداث 
راهپله به بام  بمساحت 17 متر مربع و 4 واحد کسري پارکینگ  و ارتفاع پارکینگ از 2/40 
متر به 3/30 متر و ساختمان فوق الذکر برابر پروانه میبایست بصورت شیروانی  اجراء میشد 
بصورت بام تهرانی اجراء گردید ه بود از بابت موارد فوق داراي راي  کمیسیون ماده صد 

بشماره 17264-85/11/23 میباشد در متن راي صادره از بابت اضافه بنا و تبدیل پیلوت به 2
باب  مغازه  راي جریمه و در خصوص افزایش ارتفاع پارکینگ با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر 
اینکه همیشه بعنوان پارکینگ استفاده نماید و در خصوص 4 واحد کسري پارکینگ مقرر 
گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید در خصوص اجراي بام بصورت بام تهرانی 

!!! تصمیمی از سوي کمیسیون محترم اتخاذ نگردیده است
برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي  مهندس باقر فردي  
داراي پروانه اشتغال بشماره 21580-1-6-11  طبقه همکف را بسطح 179/14 متر مربع (از 
این مقدار بسطح 138/55 متر مربع بصورت 3 واحد تجاري مابقی بسطح 40/59 متر مربع 
 بصورت پیلوت مسکونی  ) طبقه اول بسطح 145/98متر مربع در 2 واحد مسکونی

طبقه دوم  بسطح 145/98 متر مربع در 2 واحد مسکونی طبقه سوم بسطح 145/98 متر  
مربع در 2 واحد مسکونی طبقه چهارم بسطح 145/98 متر مربع در 2 واحد مسکونی راه پله 
به بام بسطح 17 متر مربع مجموع کل وضع موجود   بسطح  780/06 متر مربع در 8 واحد 
مسکونی ترسیم و اعالم گردیده است با توجه به نقشه برداري ارائه شده مساحت کل وضع 
موجود بسطح 780/06 متر مربع  و مطابقت آن با پروانه و سوابق راي کمیسیون مساحت 
مجاز بسطح 822/50 متر مربع بوده  داراي اضافه بنا در همکف بسطح 25/64 متر مربع و 
کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم  بسطح  68/08 متر مربع موارد تخلف به شرح زیر است

 :
اضافه بنا در همکف بسطح 25/64 متر مربع از بابت تبدیل حیاط خلوت   ( سال محاسبه  -1

( 1397 
حیاط خلوت سراسري در حد جنوبی به عرض 2 متر رعایت نگردیده .(در این راستا الزم به 

ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)
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مابه التفاوت تجاري از بابت تبدیل در 2 باب مغازه بسطح 4/22 متر مربع ( مابه التفاوت  -2
اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی )

تبدیل قسمتی از پیلوت بسطح 103/63 متر مربع به یکواحد تجاري بصورت رستوران و  -3
پلو کبابی  با نام  تجاري کباب رشتی ( سال محاسبه 1397)

الزم بذکر است : واحد تجاري شماره 3 ( پلوکبابی )  بر  به سمت شارع عام ندارد وراه 
.ورودي آن از راهروي مشاعی طبقات مسکونی  میباشد

داراي 8 واحد کسري پارکینگ که  3 واحدآن در زمان صدور پروانه بحساب شهرداري  -4
واریز شده و 4 واحد دراي راي کمیسیون ماده صد بوده  داراي یک واحد کسري پارکینگ 

تجاري ( سال محاسبه 1397)
داراي کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 68/08 متر مربع ( نسبت به راي ) -5 

--------
. برابر خط پروژه شماره 560 فاقدعقب نشینی میباشد

     

درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت به طرفیت آقاي محمد علی احمدي  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.51 مترمربع،  

تبدیل راهرو و راه پله مشاعی به انباري زیر شیروانی به مساحت 0.61 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,486,000(نه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 6.12  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/05 2/98/13955 بدوي 0-0-1-103-10231-3-2 بادي اهللا 125
2

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به دو واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 2 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1 3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/127 مورخ 1397/12/26 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 225/70 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 5/51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 1/14 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1/14 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1/14 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/51 مترمربع (به مساحت 0/82 مترمربع به صورت  -4
انباري مازاد بر 5 مترمربع می باشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله مشاعی به انباري زیرشیروانی به  -5
مساحت 0/61 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 واحد به 2 واحد مسکونی به  -6
مساحت 55/19 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7
.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 8/63 مترمربع می باشد -8

.کسري فضاي سبز ندارد -9
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت تخلفات مزبور داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي بشماره 2/98/13955 مورخ 
.1398/09/05 مبنی بر جریمه می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 22.4 مترمربع و اضافه بنا در طبقه اول به 

مساحت 21.23 مترمربع، اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.98 مترمربع که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2  برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 338,582,000(سیصد و  سی و  هشت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 54.61  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/08 2/98/13959 بدوي  
سرخبنده-
کوچه 
عشقی

2-1-10037-48-1-0-0 125
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

13.5  0
 

3100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک دستگاه آپارتمان در همکف و طبقه 
.اول در دو واحد مسکونی می باشد

براساس صورت مجلس تفکیکی به شماره 23285 مورخ 1366/11/08 و گواهی تفکیک به 
:شماره 19790 مورخ 1366/06/18 اعیانات مجاز در پالك به شرح زیر می باشند

 طبقه همکف شامل  شوفاژ خانه به مساحت 28.5 متر مربع
طبقه اول شامل راه پله به مساحت 13/29 و یک واحد مسکونی به مساحت 70.4 متر مربع 

(جمعا به مساحت 83.69 متر مربع )
طبقه دوم شامل راه پله به مساحت 5/6 متر مربع و  یک واحد مسکونی به مساحت 83.6 

متر مربع  میباشد (جمعا به مساحت 89.20 متر مربع )
برابر بازدید به عمل آمده و صورتمجلس و نقشه تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.40 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.23 متر مربع -2
 اضافه در طبقه دوم به مساحت 10.98 متر مربع -3

به استناد خط پروژه شماره 658 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 13.5 متر مربع می 
 .باشد

از بابت تخلفات مزبور داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره راي 2/98/13959 مورخ 
.1398/10/08 مبنی بر جریمه می باشد

حالیه برابر تصمیم شعبه 4 کمیسیون ماده صد، درخواست بررسی مجدد در خصوص پالك 
.مزبور را داشته که مراتب گزارش ارسالی جهت راي کمیسیون بدوي مورد تایید می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

125
3

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم سیده مینا ناظري مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 7.25 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا دوم هر طبقه به مساحت 11.85مترمربع، اضافه بنا در راه پله و آسانسور 
آخربه مساحت 2.69 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

226,060,800(دویست و  بیست و  شش میلیون و  شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 33.64  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/17 2/98/13960 بدوي خیابان عطاء 
آفرین 
کوچه 
چهارم-اولی
ن بن بست 
سمت چپ

2-2-10041-6-1-0-0 125
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/170 مورخ 1396/12/12 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2  واحد مسکونی به مساحت کلی 410.89 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:33.64 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.25 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.85 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.85 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.69 مترمربع -4
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -5

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.12 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65.47 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.سال تخلف 1397 می باشد

125
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 836,517,000(هشتصد و  سی و  شش میلیون و  پانصد و  هفده هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 100.77  2.5
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 2/98/13962 بدوي خیابان 
تختی- 
کوچه  
بهارانه1

2-1-10101-1-1-0-0 125
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/75 مورخه 1397/09/07 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور در 

.3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 604.9 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 114.13 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 28.94 مترمربع.(الزم به توضیح است از مساحت  -1
مذکور به میزان 13.36 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء خالف محسوب نمی گردد 
و صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد و همجنین  به مساحت 1.86مترمربع نیز 
بصورت سایبان فلزي متصل به کنسول می باشد).(سال وقوع تخلف سایبان فلزي 1398 و 

.مابقی سال وقوع تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 31.56  -6

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -7

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري بوده و با توجه به افزایش طول درب در حد  -8
شمالی و همچنین عدم کاهش پارك حاشیه اي مشمول پرداخت عوارض درآمدي یک باب 

.کسري پارکینگ مسکونی نیز می گردد.(سال وقوع تخلف 1397)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده درصد 62.37 بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود 73.95 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه 
راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  1.75 به 1.25 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ  97,727,500(نود و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و  هفت 
هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 25.22  1.25
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/08/28 2/98/13967 تجدید 
نظر

-
دانشسرا-
ك 

استقالل-خ
وش گفتار

2-3-10018-15-1-0-0 125
6

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/90 مورخ 1397/10/10 به صورت 
1 طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 141.48 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:22.52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.59 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.93 مترمربع -2
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.76 مترمربع -3

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به انباري زیرشیرونی به مساحت 1.43  -4
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 1.27 مترمربع -5
مطابق توضیحات کنترل نقشه زمان صدور پروانه : عدم رعایت فضاي سبز و فضاي باز 
باستناد نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه 1395/03/25 مبنی بر اینکه چنانچه تعداد 
طبقات و سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با مساحت زیر 150 مترمربع رعایت گردد افزایش 

".تعداد واحد هاي مسکونی با تامین پارکینگ بالمانع است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.سال تخلف 1398 می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 
بوده است مستنداً با تقلیل ضریب  از 1.75 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

295,293,600(دویست و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  نود و  سه هزار و  ششصد)  
ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 58.59  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/07 2/98/13969 تجدید 
نظر

-
تختی--حق
انی

2-1-10041-6-1-0-0 125
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/55 مورخ 1397/07/29 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 701.33 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:11.34 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.34 مترمربع -1

بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول از بابت تبدیل تراس به بناي مفید به مساحت 9.81  -2
مترمربع

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.25 مترمربع -3
بناي مازاد بر تراکم  در طبقه دوم از بابت تبدیل تراس به بناي مفید به مساحت 9.81  -4

مترمربع
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.25 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم  در طبقه سوم از بابت تبدیل تراس به بناي مفید به مساحت 9.81  -6
مترمربع

کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.25 مترمربع -7
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.29 مترمربع -8

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -9
طبقات به مساحت مجموعاً 17.82 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.85 متر می 

باشد.)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -10

توضیح اینکه مطابق گزارش کارشناس محترم کنترل نقشه در زمان درخواست پروانه احداث 
بنا :برابر گواهی  معاونت محترم منطقه 2 بر روي نقشه سایت و بر اساس بند 6-7-1 صفحه 
65 کتابچه ضوابط و مقررات شهرسازي به مساحت 11.59 مترمربع  در هر طبقه بصورت 
تراس ،در مجموع به مساحت 34.77 مترمربع در 3 طبقه ارائه گردیده است که در تراکم و 

".سطح اشغال لحاظ نگردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65.70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 70 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1398 می باشد
//.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
126141مورخ 98.7.15 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف بصورت بالکن به مساحت 13.99 متر مربع  را به 
مبلغ116000000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 23,200,000
(بیست و  سه میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.99  0
 

350000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/08/27 2/98/13970 بدوي بازار-راسته 
رنگ 

فروشان-جن
ب بانک 
ملی-معرو
ف به پاساژ 
جفرودي
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
126141مورخ 98.7.15کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف بصورت 14 باب مغازه به مساحت 204.59 متر مربع  را به مبلغ 
65000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 13,000,000
(سیزده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 204.59  0
 

65000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده ، مشارالیه را از بابت اضافه بنابصورت سرویس بهداشتی ، 
با ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,852,000(یک میلیون و  هشتصد و  

پنجاه و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.26  2
 

100000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یکباب کاروانسرا مشهور به سراي شیشه 
کوچک به شماره 1742مشتمل بر 45 باب مغازه برابر سند مالکیت(فاقد مساحت و حدود 

.اربعه) می باشد
در وضع موجود مشتمل بر 45 باب مغازه،، بخشی به صورت بارانداز و یک باب سرویس 

.بهداشتی می باشد
مغازه هاي شماره 1 الی 5 و مغازه هاي شماره 8-9، مغازه هاي شماره 14-15 ، مغازه هاي 
.شماره 45-46 و مغازه هاي 32-33 به صورت یکجا مورد استفاده قرار می گیرد
مغازه هاي شماره 1-5 به همراه مغازه هاي شمالی از پالك دیگر یکجا مورد استفاده به 

.صورت شعبه بانک می باشد
از بابت مغازهاي شماره 12-18-20-21-22-23-24-27-31-32-33-36-37-42 به 
مساحت مجموعا 204/59 مترمربع (قدمت حدود سال 1360)، بالکن چوبی موجود در مغازه 
شماره 41 به مساحت 13/99 مترمربع (قدمت تقریبی 10 سال)و سرویس بهداشتی موجود به 
.مساحت 9/26 مترمربع(قدمت تقریبی سال 1370) در سراي مزبور مستنداتی رویت نگردید
همچنین مغازه هاي شماره 20 الی 24 اقدام به تعمیرات کلی به صورت تعویض کامل سربندي 

نموده اند(قدمت تقریبی سال 1387)
مغازه هاي شماره 6-7-8-9-26-35-36-38-39-40-45-46 در پالك اقدام به تعمیرات 
جزیی مشتمل بر کاشیکاري و نصب درب ورودي کرکره اي نموده اند که صرفا از بابت 
تعمیرات صورت گرفته در مغازه شماره 45-46 داراي مجوز بوده و سایر تعمیرات صورت 

.گرفته فاقد مجوز از سوي شهرداري می باشد
درخصوص سایر مغازه هاي موجود در پالك نیز داراي بالمانع هاي مندرج در برگه ضمیمه 

.شیت شهر بوده و تغییرات زیربنایی مشاهده نگردید
مغازه هاي شماره 1 الی 5 به صورت بانک، مغازه شماره 6 و 38 به صورت فرش فروشی، مغازه 
هاي شماره 7-32-33 به صورت سمساري، مغازه هاي شماره 20 و 25 و 26 و 41 فروش نخ، 

مغازه شماره 27 و 31 رفوگري و مغازه هاي شماره 
-37-36-35-30-29-28-24-23-22-21-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8

.38-39-40-42-43-44-45-46 به صورت انباري تجاري می باشند
برابر گواهی واحد خط پروژه پالك ثبتی مذکور به استناد طرح تفصیلی مصوب 95/11/2 و 
مشخص شده توسط کارشناس فنی در بافت بازار قرار داشته و فاقد عقب نشینی  GIS  نقشه

.بوده و نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
************************************
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برابر نامه شماره 983/131/825 مورخ 1398/01/29 اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري 
ملک مذکور در بافت تاریخی بازار واقع گردیده و براساس ضوابط بافت تاریخی انجام معامله 
بالمانع بوده و هرگونه فعالیت عمرانی در پالك مذکور استعالم از اداره مربوطه براي ابالغ 

.ضوابط الزامی است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به تایید بارانداز خالف ساز موجود در حیاط به مساحت 41.54 متر مربع و برابر 
نامه شماره 150693 مورخ 98.8.23 شهرداري که سه باب پارکینگ در زیر بارانداز 
مورد تایید می باشد لذا ضمن نقض راي بدوي ، کسري سه باب پارکینگ مسکونی 

منتفی می گردد . 

ردتخلف 75  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/27 2/98/13971 تجدید 
نظر

نقره 
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حبیب زاده
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 50,678,800(پنجاه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار 

و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 41.54  1
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,030,040,000(یک میلیارد و  سی میلیون و  چهل هزار )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 46.82  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 71 مورخ 1396/03/24 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1220.58 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و براساس کروکی 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 41.54 مترمربع 

:برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در ساختمان اصلی همکف به مساحت 6.46 مترمربع -1

 اضافه بنا در همکف از بابت احداث بارانداز در حیاط  به مساحت 41.54 مترمربع -2
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.99 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.99 مترمربع -4
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.99 مترمربع -5

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.99 مترمربع -6
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.99 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 46.82 مترمربع -8
داراي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی و یکباب کسري پارکینگ تجاري می  -9
باشد.(توضیحا  3 باب پارکینگ در زیر بارانداز خالفساز فعال مورد تایید نمی باشند.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.12 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 72.62درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است -
با توجه به کمتر بودن مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره مشمول تبصره 7 نمی 

.گردد
از بابت احداث بارانداز در حیاط به مساحت 41.54 ، تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 
46.82 مترمربع و 4باب کسري پارکینگ داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده100 به شماره 
2/97/12221 مورخ 1397/06/13 مبنی بر تخریب بوده که مطابق صورتجلسه مورخ 
1397/08/19 موجود در پرونده بایگانی اقدام به اعاده به وضع پروانه نمود و حالیه مجددا 
اقدام به همان تخلف نمود و متعاقبا از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به 

.شماره 2/98/13561 مورخ 1398/06/02مبنی بر جریمه می باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

******************************************************
حالیه کمیسیون ماده 100 طی  تصمیم شماره 2/98/13747 مورخ 1398/07/15 اعالم نموده 
: با توجه به جریمه سایبان در مرحله بدوي و اظهارات مالک در خصوص کسري پارکینگ و 
منتفی گردیدن تعدادي از آنها پرونده جهت بررسی و اعالم نتیجه به شهرداري منطقه اعاده 
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".تا ضمن بررسی و تفکیک کسري پارکینگ و اعالم نظر قطعی به کمیسیون ارسال گردد
در پاسخ و طی بررسی بعمل آمده در صورت تایید بارانداز خالفساز موجود در حیاط به 
مساحت 41.54 مترمربع سه باب پارکینگ مسکونی موجود در زیر آن مورد تایید بوده و در 

//.آنصورت داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 

شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 371,460,000(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  

شصت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 2.2  2
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/23 2/98/13975 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

سردار 
جنگل--خب
از

2-2-10012-85-1-2-0 126
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با توجه به نامه شماره 70439-97.04.17 شهرداري منطقه مبنی بر پرداخت باالبر در 
حیاط مشاعی طی درخواست دیگري لذا در خصوص  متراژ مذکور راي بدوي نقض و 

غیر قابل طرح و بررسی دانسته و اعالم میگردد.

ردتخلف 1.2 3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)
 .داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**************************
:داراي تخلفات زیر میباشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکوین به مساحت 57/5 متر مربع (سال وقوع  -1
(1376

احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 2/20متر مربع (سال وقوع تخلف  -2
(1386

نصب  باالبر در حیاط ساختمان به مساحت 1/2 متر مربع در حیاط که به طبقه سوم راه -3
دارد و مربوط به غیر میباشد .  (سال وقوع 1394)

*********************************************************
*********************************************************

***********
از بابت تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 57/5 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد 
به شماره 5918 مورخ 1376/08/10مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نطر به شماره 
 .7955 مورخ 1376/10/25 مبنی بر جریمه بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد

*********************************************************
*******************************

:حالیه با توجه به اراي کمیسیون داراي تخلف به شرح زیر میباشد
احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 2/20متر مربع (سال وقوع تخلف -1

(1386
نصب  باالبر در حیاط ساختمان به مساحت 1/2 متر مربع در حیاط که به طبقه سوم راه  -2

دارد.و مربوط به غیر میباشد.   (سال وقوع 1394)
*********************************************************

*****************************************************
از بابت باالبر داراي  فیش در واحد محترم درامد بوده که فیش و پرداختی ان نیاز به تایید 

واحد هاي مربوطه را دارد
 .به استناد خط پروژه شماره 1177-489   فاقد عقب نشینی میباشد
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حالیه با توجه به نامه مالک که بپیوست بوده مالک اذعان نموده که باالبر متعلق به طبقه 
اسوم بوده که در گزاش به این موضوع اشاره شده و سرویس در خصوص سوئیت طبقه 

 .همکف میباشد
*********************************************************

پ********************
از بابت باالبر به مساحتد 1/2 متر مربع  که داراي پرداختی بوده  و از بابت سرویس بهداشتی 
به مساحت 2/2 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/14220 مورخ 

 .1398/10/24 بوده که بپیوست میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح توسعه بالکن تجاري 
به مساحت 1.07  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  10,785,600
(ده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال  صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.07  3
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/20 2/98/13977 بدوي الکانی-22 
-بهمن

2-2-20078-1-1-2-0 126
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب مغازه برابر  برگ اسناد رسمی از نوع سند 
اجاره مستقل  بشماره 163479 مورخ 1363/01/07 می باشد.(مغازه شماره 5 موجود در 

نقشه برداري ضمیمه)
از بابت تخریب دیوار حد غرب مغازه در همکف و نیم طبقه مشترك با مغازه همجوار و 

همچنین تعمیرات جزیی مشتمل بر کاشیکاري و ... داراي مجوز تعمیرات به شماره 325167 
مورخ 1398/02/31 می باشد.( به مساحت 9/63 مترمربع در همکف و بالکن به مساحت 

8/56 مترمربع)
در وضع موجود برخالف مجوز تعمیرات صادره اقدام به حذف راه پله موجود به بالکن و 
توسعه بالکن به مساحت 1/07 مترمربع گردیده است.(سال وقوع 1398)  مغازه مزبور به 
انضمام مغازه حد شمالی به صورت یکجا مورد استفاده می باشد(برابر پروانه تعمیرات مورد 

 اشاره دیوار دو باب مغازه حذف گردیده)
.همچنین راه دسترسی به بالکن از طریق باالبر موجود در مغازه شماره 4 می باشد

قابل ذکر است در مغازه شماره 4 نیز برخالف مجوز تعمیرات، اقدام به حذف راه پله و نصب 
.باالبر گردیده است که درخصوص آن پرونده به شماره ارجاع 340252 می باشد

.به استناد خط پروژه شماره 2167 فاقد عقب عقب نشینی می باشد 
.سال وقوع تخلف 1398 می باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت مغازه شماره 5 را دارد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک  راي بدوي با اصالح در 
میزان ضریب جریمه در خصوص تراکم اعطائی کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک 
دوم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 250,437,600(دویست و  پنجاه 
میلیون و  چهارصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 149.07  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/09/19 2/98/13984 تجدید 
نظر

مطهري-جن
ب مسجد 
چهار 
برادران   
گذر 

فرخ-روبرو
ي اژانس 
سعید

2-3-10233-220-1-0-0 126
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن تقلیل راي بدوي 
ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جریمه بمبلغ 1,686,720,000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  شش میلیون و  

هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 200.8  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 214 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی  به مساحت کلی 1147.38

. مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:187.31 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 17.14 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.87 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.87 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 60.77 مترمربع(از این مقدار به مساحت 26.90  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.79 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 12.28مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.40 متر می 

باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به انباري زیرشیروانی(به  -8

کسر آیتم 6) به مساحت 1.21 مترمربع
مطابق تصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 149.07  -9

.مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.66 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 68.29 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

از بابت تغییر جانمایی داراي نامه معاونت شهرسازي و معماري رشت به شماره 
.240683-1397 مورخ 1397/12/11 می باشد

الزم به ذکر است به مساحت 23.01 مترمربع از وضع موجود در حد جنوبی خارج از حدود 
سند مالکیت و پروانه صادره بوده که از بابت آن سند صلح با شهرداري به شماره 42391 

.مورخ 1398/05/23 ارایه شده است
 .کسري پارکینگ ندارد
//.سال تخلف 1398 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي رحیم توحیدي مقدم  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي 
شعبه 3 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي  و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي نظر به قدمت بنا ( سال 1354 و 1360 ) 
قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون ماده صد را ندارد ، لذا به رد آن اظهار نظر 

میگردد.

ردتخلف 164.38  0
 

65000  , 1354
 , 1360

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/05 2/98/13985 تجدید 
نظر

تختی-خیابا
ن قربانی

2-1-10118-89-1-0-0 126
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 61995مورخ 
1398/04/17که بپیوست بوده در خصوص تعیین مساحت دقیق عقب  نشینی با توجه به 
بازدید بعمل امده ملک فوق الذکر به صورت شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه (طبق 

.سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد
 از بابت اعیانات هیچ گونه بالنعی از طرف متقاضی ارائه داده نشده است

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر 
 .میباشد

مساحت اعیان احداثی بسطح 140/38 متر مربع ( از این مقدار بسطح 4/19 متر مربع  -1
بصورت سرویس جداساز )

 احداث بارانداز فلزي بسطح 24 متر مربع -2
سال محاسبه تخلف براي آیتم یک به استناد فیش برق منضمه مربوط به سال 1354 و سال 

. محاسبه تخلف براي آیتم شماره 2 مربوط به سال 1360 میباشد
تعمیرات جزئی شامل نصب درب ریموتی - تعمیر نما - چکه گیري از  سقف  با سال  -3

وقوع 1397
*********************************************************

*****************************************************
با توجه مترآژ تخلف  صورت گرفته به مساحت 116/6 متر مربع داخل تراکم  با سال وقوع 
1354 و به مساحت 47/78 متر مربع خارج تراکم  که از این مقدار به مساحت 23/78 متر 
مربع با سال وقوع 1354 و به مساحت 24 متر مربع با سال وقوع 1360میباشد (بارانداز فوق 

الذکر با سال ساخت 1360 خارج تراکم میباشد)
به استناد خط پروژه شماره 415 قسمت اعظم پالك در طرح خیابان 30 متري اتی قرار دارد. 
(به مساحت تقریبی 10 متر مربع از پالك باقی خواهد ماند و مابقی در تعریض خیابان 30 

متري اتی قرار دارد)
حالیه با توجه به موارد فوق  داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/97/12485 مورخ 
1397/09/13 بوده که راي تخریب را با توجه به قدمت بنا  به زمان اجراي طرح از طرف 

.شهرداري  منوط دانسته است
با توجه به نامه کمیسیون ماده صد  که در ابتدا به ان اشاره شده است  دوباره پرونده به 

 .جهت گزارش مجدد به حضورتان ایفاد میگردد

126
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت به طرفیت آقاي کیانوش علیپور وشرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر طبقه 
به مساحت 19.38 مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 79.51 مترمربع ، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي به مساحت 2.20 مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی 

بمساحت 14.22 مترمربع ، تبدیل راه پله به انباري زیر شیروانی بمساحت 2.17 
مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,965,600,000(یک میلیارد و  

نهصد و  شصت و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 195  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/17 2/98/13986 بدوي الکانی 
-خیابان 
امین 
 اصغري
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 9 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 9 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/111 مورخ 1397/12/19 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 1303.20 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:190.63 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 19.38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.38 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.38 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.38 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 79.51 مترمربع -6
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14.22 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و اسانسور به انباري  -8
زیرشیروانی(به کسر آیتم 6)به مساحت 2.17 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -9
طبقات به مساحت مجموعاً 2.20 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.40 متر می 

باشد.)
.به مساحت 72.42 مترمربع کسري فضاي باز دارد.رعایت فضاي سبز می گردد -10

تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 9 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي ماراد بر تراکم از  -11
.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 288.12 مترمربع می باشد

کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض و تعداد درب ورودي در حد شمال و  -12
غرب نسبت به پروانه صادره و با توجه به تامین دو باب پارکینگ بیشتر نسبت به پروانه 

بایستی عوارض درآمدي دو باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 75 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 81.64 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد

//.درخواست گواهی عدم خالف دارد

126
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/09/19 2/98/13987 تجدید 
نظر

عطا -
آفرین--برن
و
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 276,796,800(دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  

نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 41.19  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/81 مورخ 1397/09/12 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 381/44 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 32/88 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6/99 مترمربع (الزم به ذکر است به مساحت 1/64  -1

مترمربع مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی محسوب نمی گردد 
و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8/63 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8/63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8/63 مترمربع -4
 .در زیرشیروانی افزایش یا کاهش بنا وجود ندارد -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 3/39 مترمربع (قابل ذکر است عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 2/98 متر می 

باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 4/92 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه واحد مسکونی به  -8

مساحت 67/56 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا است -9

در پیلوت بخشی که داراي بارانداز جهت تامین پارکینگ می باشد، رعایت عرض حیاط  -10
.خلوت نگردیده لذا در طبقات رعایت حداقل دو متر می گردد

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 38/02 مترمربع می باشد -11
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 8/02 مترمربع می باشد -12

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -13
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 
حاشیه ایلذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ 
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.خواهد گردید
.رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست

از بابت اضافه بنا به مساحت 32/88 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 3/39 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت 
تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 4/92 مترمربع و همچنین افزایش تعداد واحد 
از دو به سه واحد داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13924 مورخ 1398/08/08 
و راي تجدیدنظر به شماره راي 2/98/13987 مورخ 1398/09/19 مبنی بر جریمه و 
درخصوص احداث بارانداز به مساحت 7/16 مترمربع داراي راي تخریب بوده که در وضع 
.موجود اجرا گردیده است لیکن صورتجلسه تخریب درخصوص آن تنظیم نگردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70/00 درصد بوده و سطح 
(اشغال وضع موجود 81/80 درصد می باشد.(به میزان 11/80 درصد بیش از سطح اشغال مجاز

.درخواست گواهی عدم خالف دارد
در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  یا اخذ تعهد ثبتی 
می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

21.42  0
 

2100000  , 1398 1398/09/16 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/13989 بدوي مطهري -
بادي 

اهللا--سمیع 
بن بست 
صدرالعلما
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 3283/1 با حق آبچک 
دیوار قسمت اول و دوم حد شرقی به خانه هاي مجاورین برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و 

.حدود اربعه) می باشد
.از بابت اعیان داراي بالمانع شماره 2/33/320086 مورخ 1397/07/28 می باشد

در وضع موجود بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات کلی شامل تخریب برخی 
دیوارهاي داخلی، کاشیکاري، رنگ آمیزي و نصب درب کرکره اي در حد جنوبی گردیده 

است.(سال وقوع 1398)
به استناد خط پروژه شماره 566 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 21/42 مترمربع (به 
مساحت 0/78 مترمربع از اعیان و به مساحت 20/64 مترمربع از عرصه) به صورت کوچه 8 

.متري آتی در حدود جنوبی و غربی و کوچه 6 متري آتی حد شمالی می باشد
قابل ذکر است پیش از بالمانع صادره، بدون مجوز از سوي شهرداري در بخشی از حد جنوبی 
پالك اقدام به تخریب دیوار قدیمی و دیوارگذاري جدید با سنگ بلوك با طول تقریبی 8 متر 
صورت گرفته است. الزم به توضیح است از بابت دیوارگذاري داراي پرونده جاري به شماره 

.ارجاع 303922 بوده که از بابت آن مجوزي صادر نگردیده است
.پس از موارد مذکور برابر دستورات صادره ، با اخذ تعهد ثبتی اقدام به صدور بالمانع گردید
.مساحت اعیان وضع موجود مندرج در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد
.با توجه به سال صدور سند مالکیت مشمول کسري حدنصاب تفکیکی نمی گردد

حالیه متقاضی طی نامه اداره ثبت اسناد و امالك با توجه به این که در حد شرق داراي کوچه 
بوده که حالیه در وضع موجود با توجه به عقب نشینی صورت گرفته در حد جنوبی به کوچه 

.منتهی می گردد که برابر خط پروژه، کوچه عمومی مورد گواهی می باشد
************************************

از بابت تخلفات مزبور داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره راي 2/98/13989 مورخ 
1398/09/16 مبنی بر این که در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشارالیه 
مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه یا اخذ 

.تعهد ثبتی می باشد
قابل ذکر است تعهد ثبتی به شماره 359778 مورخ 1398/10/01 دفترخانه شماره 9 رشت 

.ارائه گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی به مساحت 46.71 متر مربع  با ضریب 2  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 289,602,000(دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  ششصد و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.71  2
 

3100000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/09/16 2/98/13991 بدوي خیایان 
الکانی 

کوچه 11
خیابان 
شهید  امین 
اصغري 
روبروي 
بنگاه 
 فروزش
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 2/98/8
 مورخه 1398/02/31 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام نباري زیرشیروانی در 1 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 222.8 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 46.71 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.23 مترمربع -1

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.23 مترمربع (از بناي اصلی) و اضافه بنا بصورت  -2
احداث کنسول به سمت خیابان 16 متري حد شمالی به مساحت 7.58 مترمربع.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.23 مترمربع (از بناي اصلی)  و اضافه بنا بصورت  -3
احداث کنسول به سمت خیابان 16 متري حد شمالی به مساحت 7.58 مترمربع.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد به مساحت 31.55 مترمربع که از این مقدار به مساحت  -4
17.18 مترمربع بصورت اتاق و به مساحت  14.37 مترمربع بصورت تراس روباز می 

باشد.(همچنین در این تراز داراي کاهش بنا به مساحت کلی 6.3 مترمربع بوده که از این 
مقدار به مساحت 1.3 مترمربع بصورت عدم اجراي قسمتی از مساحت راه پله و به مساحت 5
. مترمربع بصورت عدم اجراي انباري زیرشیروانی می باشد).(سال وقوع تخلف 1398)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -7
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.رعایت فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -8
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80.08 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -9

.موجود 78.60 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث طبقه سوم به مساحت 174.01مترمربع که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 3.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,754,020,800(یک میلیارد و  
هفتصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 174.01  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1398/09/09 2/98/13993 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
منظریه--اب
وذر- بن 
بست اول
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري و راي دیوان عدالت اداري 
و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در 

همکف به مساحت 53.01مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا دوم هر طبقه به مساحت 
53.01مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 0.1 مترمربع 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,203,022,800(یک میلیارد و  دویست و  سه میلیون و  بیست و  دو هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 159.13  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 194 مورخ 1394/12/27 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 392.81 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:333.04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 53.01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53.01 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53.01 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 174.01 مترمربع -4
کاهش بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.04 مترمربع -5

کسري پارکینگ ندارد.(مطابق پروانه صادره مجاز به استفاده از 2 عدد درب 3 متري بوده  -6
که حالیه و مطابق نقشه هاي ارایه شده از یک عدد درب 4 متري استفاده نموده است.در 
زمان پروانه و هم اکنون فاقد پارك حاشیه اي می باشد.ضمنا پارکینگ شماره 2 فعال مورد 

تایید نمی باشد.)
.تراکم اعطایی ندارد -7

.تعداد واحدهاي مسکونی از 2به 3 واحد افزایش یافته است -8
کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به مساحت مجموعاً  -9

 0.1 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.57 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 84.23 درصد می باشد.(به میزان 25.66 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است -

.در محدوده بافت فرسوده شهري قرار ندارد -
..با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پارکینگ متعاقباً اعالم می گردد
از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده100 شماره 2/96/10562 مورخ 

1396/08/06 و تجدیدنظر شماره 2/96/11249 مورخ 1396/09/21 مبنی بر تخریب بوده و 
متعاقبا دیوان عدالت اداري طی دادنامه شماره 9809970956600376 مورخ 1398/02/22 
راي مذکور را نقض نموده و سپس کمیسیون ماده100  طی تصمیم شماره 2/98/13385 مورخ 
1398/03/28 اعالم نموده :با توجه به راي دیوان عدالت اداري فوق الذکر از سازمان نظام 
مهندسی در خصوص اصول فنی و شهرسازي استعالم گردد. متعاقبا سازمان نظام مهندسی 
طی نامه ثبت اتوماسیون شماره 60673 مورخ 1398/04/16 جوابیه کارشناس ماده 27 را 
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.ارایه نموده است
//.درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 142.87مترمربع، اضافه بنا در طبقه 

اول  به مساحت 81.88مترمربع، و در زیرشیروانی به مساحت 31.91 متر مربع  
مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
45,726,600(چهل و  پنج میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 256.66  1.5
 

55000  , 1361
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/09 2/98/13996 بدوي بلوار -
بهشتی-15 
-خرداد
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

33  0
 

55000  , 1361  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/299276-97/5/23 شهرداري منطقه و عطف بنامه  
شماره ش ر -141484-97/7/22 کمیسیون محترم شعبه  (5) طی بازدید بعمل آمده از 
پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت  دفترچه اي بشماره ثبتی 2527/12 
بصورت ششدانگ یکقطعه زمین  بمساحت 487/20 متر مربع داراي پروانه ساختمانی 
بشماره 917-59/8/24 بصورت ساختمان یک اشکوبه و نیم بمساحت 305 متر مربع 

میباشد.داراي گواهی اعیان بشماره 10/47-60/4/1 و بالمانع شماره 16473-60/4/7 میباشد 
سوابق در پرونده درآمدي شهرداري بشماره درآمد 27128 موجود است .وضعیت موجود از 
کل پالك  بصورت تجاري با فعالیت شغلی رستوران با نام تجاري چلو شیش مورد استفاده 

قرار میگیرد که از این بابت داراي  فیش پرداختی  عوارض  بهره برداري موقت در سال 1398
.  دارد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندي عباس پورخشگواري 
داراي پروانه اشتغال بشماره 00013-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت طبقه 
همکف را بسطح 295/37 متر مربع و مساحت طبقه اول را بسطح 234/38 متر مربع و 
مساحت نیم طبقه را بسطح 31/91 متر مربع مجموع کل مساحت را بسطح 561/66 متر مربع 
 ترسیم و اعالم نموده است. با توجه به  سوابق  پروانه و بالمانع صادره از شهرداري  که 

بمساحت  305 متر مربع بوده و مطابقت آن با نقشه برداري ارائه شده که مساحت اعالم شده 
561/66 متر مربع میباشد داراي مابه التفاوت بنا بسطح 256/66 متر مربع میباشد . موارد 

: تخلف به شرح زیر است
اضافه بنا در همکف بسطح 142/87 متر مربع ( از این مقدار بسطح 9/38 متر مربع  -1

بصورت انباري جدید ساز سال محاسبه تخلف 1396)
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 81/88 متر مربع -2

 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 31/91 متر مربع -3
 سال محاسبه تخلف با توجه به وضعیت ملک  و عکس منضمه مربوط به سال 1361 میباشد

--------------------
با توجه به استفاده کل ملک بصورت تجاري بصورت پلوکبابی و رستوران چلو شیش موارد 

: تخلف به شرح زیر است
تبدیل  کل ملک شامل همکف بسطح 295/37 متر مربع و طبقه اول بسطح 234/38 متر  -1

 مربع و نیم طبقه بسطح 31/91 متر مربع  کل بسطح 561/66 متر مربع به تجاري
  به جهت تبدیل داراي 28 باب کسري پارکینگ تجاري -2

 سال محاسبه تخلف 1394 میباشد
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.به استناد خط پروزه شماره 1217 بسطح تقریبی 33 متر مربع داراي عقب نشینی میباشد

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري 
بابت توسعه بالکن ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  4 به 3.25برابر 
ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  19,116,886(نوزده میلیون و  یکصد و  

شانزده هزار و  هشتصد و  هشتاد و  شش) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 12.91  3.25
 

455625  , 1385 1398/09/16 بالکن خارج از حد مجاز 2/98/13998 تجدید 
نظر

خیابان 
انقالب-خیاب
ان گنجه اي

2-1-10140-7-1-3-0 127
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.  0
 

455625  , 1385  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شد از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند ارائه داده شده  از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت مغازه به مساحت 28/04 متر مربع و بالکن به مساحت 13 متر مربع  داراي بالمانع از 
 .شهرداري به شماره 3/33/23389 مورخ 1384/07/21 بوده که بپیوست میباشد

حالیه باتوجه به بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک بدون دریافت مجوز از شهرداري  
اقدام به توسعه بالکن  به مساحت 12/91 متر مربع نموده است .  (سال وقوع تخلف 1385)

الزم به ذکر است که راه دسترسی به بالکن ار طریق پله بتنی  میباشد
 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی میباشد

به استناد خط پروژه شماره 729 به مساحت تقریبی 0/3 متر مربع از اعیان  در تعریض کوچه 
 .10 متري قرار دارد

*************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 2/98/13833 مورخ 1398/08/12
 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13998 مورخ 1398/09/16 مبنی بر جریمه 

.میباشد
 بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

     .مراتب  جهت استحضار و صدور دسنترو مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت اضافه 
بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

351,261,000(سیصد و  پنجاه و  یک میلیون و  دویست و  شصت و  یک هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 113.31  1
 

3100000  , 1398 اضافه بناي مجازي 1398/09/09 2/98/14000 تجدید 
نظر

سبزه 
میدان-کوچ
ه کیابی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/93 مورخه 1397/10/19 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله  آخر در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 457.37 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 40.76 مترمربع و به شرح زیر می 

:باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.04 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2.04 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 16.68 مترمربع -3

.کاهش بنا به مساحت 20 مترمربع بصورت عدم اجراي راه پله به بام -4
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 113.31 مترمربع  -5

.بابت تغییر جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما اجرا گردیده است)

.رعایت کسري حد نصاب فضاي سبز و باز می گردد -10
ضمنا متقاضی بعد از دریافت پروانه، طی شماره درخواست 324005 (با عنوان اصالح پروانه) 
درخواست تغییر جانمایی نموده بود که این درخواست جاري می باشد و پروانه اصالحی صادر 
نگردید. همچنین در این راستا داراي نامه شماره 228482 مورخه 1397/11/25 مبنی بر 
مخافت با جانمایی پیشنهادي (بصورت عقب ساز از حد غرب) و موافقت با استقرار بنا 
بصورت برساز از حد غرب یا با رعایت 2 متر فاصله سرتاسري از سمت غرب، با رعایت 70 

.درصد از فضاي باز در یک طرف پالك بالمانع می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش 
بنا در همکف الی طبقه چهارم هر یک به مساحت 79.54 مترمربع واضافه بنادر زیر 
شیروانی بمساحت 10.04 مترمربع و همچنین کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
انباري در زیر شیروانی به مساحت 2.59 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل 
تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  

4,136,126,400(چهار میلیارد و  یکصد و  سی و  شش میلیون و  یکصد و  بیست و  
شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 410.33  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 2/98/14003 تجدید 
نظر

سردار -
جنگل-سر
چشمه-نب
ش بن بست 
فاقد نام

2-2-10205-19-1-0-0 127
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/222 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 865.90 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:407.74 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 79.54 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 79.54 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 79.54 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 79.54 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 79.54 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.04 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور به انباري  -7
زیرشیروانی(به کسر آیتم 6) به مساحت 2.59 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -8
مساحت مجموعا 2.63 مترمربع(این آیتم صرفا بایستی بصورت عوارض درآمدي پرداخت 

شود.)
.کسري پارکینگ ندارد -9

به مساحت 117.94 مترمربع کسري فضاي باز و به مساحت 54.59 مترمربع کسري  -10
.فضاي سبز دارد

تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -11
.بابت افزایش تعداد واحد مسکونی به مساحت 56.92 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 90 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 5.62 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

سوم هر یک به مساحت 5.13 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 7.35 
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.04 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 143,136,000(یکصد و  
چهل و  سه میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 28.4  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/15 2/98/14004 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه شهید 
محمد نژاد 
اصلی

2-3-10223-29-1-0-0 127
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 97 مورخه 1396/04/28بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 717.03 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 21.01 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.62 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.39 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 7.35 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.39 متر است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7

.مساحت 0.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما اجرا گردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.40 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 60.32 درصد می باشد

داراي نامه شماره 952/131/4495 مورخه 1395/07/17 و شماره 962/131/1643  مورخه 
1396/03/11 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان گیالن در 7 بند می 
باشد که برابر بند 1 آن اعالم گردیده حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمان با رعایت جانمایی 

.مناسب از کف پیاده رو تا زیر دامنه 12.5 متر است
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 982/131/6863 مورخه 1398/08/18 وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگري و صنایع دستی (اداره کل گیالن) با شماره 146417 مورخه 1398/08/19 ثبت در 
شهرداري ارائه نموده که طی آن اعالم شده، خالفی از نظر این اداره کل صورت نپذیرفته 
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.است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 92,668,800(نود و  دو میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت 

هزار و  هشتصد) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 13.79  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 2/98/14007 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کوچ
ه الله
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/107 مورخ 1397/12/18 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 1144/59 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اجراي سقف اول می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 13/79 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 13/79 مترمربع -1
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد -2

الزم به توضیح است درخصوص سایر تخلفات احتمالی شامل تعداد واحدهاي احداثی، کسري 
پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت و ... مجددا در صورت ادامه عملیات ساختمانی 

.قابل بررسی خواهد بود
همچنین داراي شکواییه همسایه پالك غربی به شماره اتوماسیون 46865 مورخ 

1398/03/26 و شماره ارجاع 316171 مبنی بر عدم رعایت سطح اشغال و ایجاد ترك بر 
دیوار پالك شاکی می باشد.(درخصوص ترك دیوار نیاز به مراجعه به مراجع قضایی می باشد)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68/50 درصد می باشد.(به میزان 4/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,014,182,400(یک میلیارد و  چهارده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  
دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 150.92  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 2/98/14009 بدوي سید 
ابوالقاسم-ب
ن بست 
برزگر

2-2-20124-273-1-0-0 127
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي اصالح پروانه ساختمانی به شماره درخواست 323754 مورخ 
1398/04/22 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 13 واحد مسکونی به مساحت کلی 1830/40 
.مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 150/92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 3/16 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 33/78  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36/94 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 36/94 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 23/78 -6

 مترمربع
با توجه به عدم اجراي کامل ساختمان و عدم دیوارچینی، با فرض تعداد واحدهاي مسکونی 
مندرج در پروانه صادره و مغازه مزبور، با توجه به جانمایی پارکینگ هاي ارائه شده، کسري 

.پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري 
پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم دیوار چینی، عدم تعبیه درب 

.پارکینگی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا قابل بررسی می باشد
همچنین با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده با فرض تعداد واحد مسکونی زمان صدور 

.پروانه، رعایت حداقل فضاي سبز و فضاي باز می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 61/22 درصد می باشد.(به میزان 7/02 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات و به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري ها بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 7,088,000,000(هفت 
میلیارد و  هشتاد و  هشت میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 3190  4
 

110000  , 1340
 , 1370
 , 1388

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/23 2/98/14012 تجدید 
نظر

پارك 
شهر-خیابا
ن 

ملت-دفتر 
مرکزي 
دانشگاه 
گیالن

2-2-20073-72-1-0-0 127
6

توضیحات بازدید مکان مورد نظر دانشگاه گیالن ( پردیس ) داراي اعیان متعدد بوده که اعیان مذکور به 
صورت کامالً تقریبی در جدول کاربري ها ذکر گردیده است . سال وقوع به صورت متغیر از 

 . سال 1340 الی 1388 در جدول کاربري لحاظ گردید
با توجه به وسعت عرصه ملک ( باالي 1.5 هکتار ) و با توجه به تعطیالت تابستانی دانشگاه 
مذکور امکان بازدید از ملک فراهم نگردید و گزارش فوق از بیرون ملک و به صورت کامالً 

. تقریبی بوده و گزارش تکمیلی متعاقباً اعالم میگردد
--------------------------

طی بازدید مجدد به عمل آمده و مذاکرات صورت گرفته مقرر گردید که ارائه نقشه برداري 
وضع موجود و نقشه معماري توسط متقاضی صورت گیرد که درخواست مهلت جهت ارائه آن 
. را نمودند .که پس از ارائه آن نیاز به بازدید مجدد است .که تاکنون مراجعه ننموده اند

با توجه به اینکه ملک مذکور در کاربري آموزش عالی بوده جهت اعالم کسري پارکینگ نیاز 
به استعالم تعداد پرسنل و استاد و د انشجو از دانشگاه بوده لذا امکان اعالم کسري 

پارکینگ مقدور نیست
در خصوص تخلف اعالمی  ،با توجه به اینکه متراژ مذکور در بند تبدیل مسکونی به 
تجاري(بعنوان تجاري) جریمه گردیده است ،لذا به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 70.43  0
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/23 2/98/14016 تجدید 
نظر

پیچ 
سعدي-بن 
بست یاس

2-1-10123-8-1-0-0 127
7

و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان ، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از 
اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 11.71متر مربع  شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش 

عمل نماید.

ردتخلف 11.71  0
 

2100000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري و نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 152217-98.08.26 و 

عدم اعتراض مالک و شهرداري به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم 
ارزش سرقفل  معادل 1,857,300,000(یک میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون 

و  سیصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 185.73  0
 

2100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/23 2/98/14016 تجدید 
نظر

پیچ 
سعدي-بن 
بست یاس

2-1-10123-8-1-0-0 127
7

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 735,000,000(هفتصد و  سی و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 175  2
 

2100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/307213-97/5/21 شهرداري و عطف بنامه شمارهد ش ر  
-235193-97/12/4 کمیسیون محترم شعبه (3)  طی بازدید بعمل آمده بهمراه مالک از 
پالك فوق برابر مدارك ارائه شده  داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 21774/55 
مفروزي از 132 بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه بمساحت 210 متر مربع میباشد 
برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت اعیان  بسطح 115/30 متر مربع داراي بالمانع 
. بشماره 2/33/272836 و 2/22/272836-95/9/9 بوده  سوابق بالمانع پیوست میباشد
وضعیت موجود مالک بر خالف مجوز  مبادرت به تعمیرات جزئی داخلی شامل کف سازي و  
کاشیکاري و سیمانکاري و همچنین مبادرت به توسعه بنا در قسمت حیاط  حد جنوب ملک 
اقدام نموده است . با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار  
آقاي مهندس محمد احمد زاده  داراي پروانه اشتغال  بشماره 00029-610-11 و نقشه هاي 
معماري توسط دفتر فنی مهندسی آکتین  مساحت اعیان بسطح 185/73 متر مربع ترسیم و 
اعالم گردیده است . با توجه مطابقت با بالمانع که مساحت اعیان 115/30 متر مربع بوده و 
مساحت موجود برابر کروکی نقشه برداري  بسطح 185/73 متر مربع بوده داراي مابه 

التفاوت بنا بسطح 70/43 متر مربع ( اضافه بناي اعالم شده بدلیل مسقف نموده کل محوطه 
: بصورت سالن اجتماعات متصل به اعیان قدیمی  )میباشد موارد تخلف به شرح زیر است

... تعمیرات جزئی شامل : کف سازي و کاشیکاري و سیمانکاري و -1
 اضافه بسطح 70/43 متر مربع -2
. سال محاسبه 1397 میباشد
--------------------

با توجه به بهره برداري از کل ملک بصورت آموزشگاه هنري  آزاد سینمایی  موارد تخلف به  
: شرح زیر است

تبدیل کل ملک بسطح 185/73 متر مربع به آموزشگاه آزاد سینمایی -1
 به جهت تبدیل داراي 7باب کسري پارکینگ -2

. سال محاسبه 1397 میباشد
با توجه به خط پروژه شماره 2022 بسطح تقریبی 11/71 متر مربع داراي عقب نشینی 

.میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

51.7  0
 

3560000  , 1395 1398/11/07 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14019 بدوي خیابان امام 
خمینی 
-کوچه 
سینما 
 سعدي

2-2-20116-46-1-0-0 127
8

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح تبدیل به تجاري و  
بالکن تجاري  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري و 
سال وقوع تخلف  ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

68,699,160(شصت و  هشت میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  یکصد و  شصت) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 248.91  4
 

69000  , 1347 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

133,912,520(یکصد و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  دوازده هزار و  پانصد و  بیست) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.87  2
 

3560000  , 1347
 , 1395

تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ  عرصه و اعیان یکبابخانه قطعه اول 
.تفکیکی به شماره 1111/11 به مساحت 228 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

در وضع موجود پالك مزبور به صورت 1 باب تجاري در همکف و نیم طبقه و 1 واحد مسکونی 
.در طبقه اول برابر نقشه برداري وضع موجود می باشد

.از بابت کل ساختمان مزبور داراي بالمانع شماره 20294 مورخ 1363/06/04 می باشد
همچنین با توجه به بالمانع شماره 2/33/110943 مورخ 1392/11/03 داراي زیربنا به مساحت 
210/18 مترمربع در همکف، 116/89 مترمربع در نیم طبقه و به مساحت 189/31 مترمربع در 

.طبقه اول می باشد
:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 21/09 مترمربع نسبت به بالمانع صادره -1
اضافه بنا به مساحت 11/22 مترمربع در نیم طبقه به صورت همزمانساز و قبل از بالمانع و  -2

به علت خطا در مساحت یابی
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  14/34 مترمربع به صورت همزمانساز و قبل از بالمانع  -3

و به علت خطا در مساحت یابی
تبدیل بخشی از تراس موجود در طبقه اول به بناي مفید واحد مسکونی به مساحت  -4

18/53 مترمربع (سال وقوع 1395)
همچنین در همکف و طبقات اقدام به تعمیرات کلی به صورت تخریب بخشی از دیوارها و  -5
احداث دیوارهاي جدید، احداث آسانسور در همکف و طبقات و کفسازي و .... گردیده 

است.(سال وقوع 1395)
درخصوص واحد تجاري موجود در پالك، با توجه به گواهی واحد درآمد و تخلفات  -6

ساختمانی در طبقه همکف برابر بالمانع سال 1392 بخشی به عنوان مغازه به مساحت 18/75
 مترمربع قابل استفاده بوده که جهت آن بالمانع صادر گردیده است. درخصوص مابقی 
زیربناي تجاري برابر تصاویر ضمیمه و همچنین برابر گزارش هاي ضمیمه پرونده در سال 
1384 همکف شامل کارگاه نانوایی و بالکن آن مورد استفاده به عنوان انبار آرد و طبقه اول 
به عنوان واحد مسکونی اعالم گردیده است لیکن به جز بخشی از آن به مساحت 18/75 
مترمربع درخصوص مابقی زیربناي تجاري بالمانع یا سوابقی رویت نگردید. (سال تبدیل با 

توجه به پروانه کسب ضمیمه 1361)
به استناد خط پروژه شماره 385 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 44/20 مترمربع  -7

.از اعیان هر طبقه و به مساحت 7/50 مترمربع از عرصه می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

****************************************
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با توجه به ارائه مستندات مجدد توسط متقاضی مبنی بر دایر گردیدن کارگاه و کوره نانوایی، 
.لذا سال وقوع مربوط به بند 6 ، سال 1347 می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با عنایت به قدمت بنا، به استناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري، حکم  به پرداخت جریمه 
با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  3,880,500(سه میلیون و  هشتصد و  

هشتاد هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.85  2
 

65000  , 1353 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/11/08 2/98/14021 بدوي آفخرا-گذر 
حاج آقا 
بزرگ-کوچ
ه سید رضا 
حسینی 
کوچه شهید 
 مهربان
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك عرصه و اعیان مغازه به 
.مساحت 13.95 مترمربع (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده ملک مورد ثبت بصورت یک طبقه روي بالکن در دو واحد تجاري بوده 
که از بابت سرقفل یک واحد تجاري به انضمام بالکن سراسري هر کدام به مساحت 8.5 
مترمربع داراي بالمانع مندرج در سیستم بوده و حالیه با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 

:ارائه شده توسط متقاضی داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.45 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1353) -1

.اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 5.45 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1353) -2
احداث طبقه به مساحت 18.95 مترمربع که از این مقدار به مساحت 5 مترمربع بصورت  -3

.کنسول به سمت شارع عام می باشد.(سال وقوع تخلف 1353)
در ضمن در خصوص مغازه فوقانی داراي جواب از اطاق اصناف به شماره 1409 مورخه 
.1353/02/12 بوده که بخش اعظم تخلفات فوق الذکر مربوط به این واحد می باشد

از مغازه واقع در همکف بصورت گل فروشی مورد استفاه بوده و داراي تابلو استاندارد است و 
.واحد تجاري فوقانی فاقد فعالیت شغلی و تابلو می باشد
.به استناد خط پروژه شماره 1333 فاقد عقب نشینی است

مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 26.21 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

26.21  0
 

3300000  , 1396 1398/10/03 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14030 بدوي بلوار -
بهشتی- 
نرسیده به 
چهارراه 
--جماران
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت راهروي مسقف براي مسکونی  با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 190,748,250(یکصد و  نود میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  دویست 

و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.03  1.75
 

3300000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره ش ر-153897-98.08.28 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 3.172.050.000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 634,410,000

(ششصد و  سی و  چهار میلیون و  چهارصد و  ده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر 
و اعالم می نماید.

جریمه 102.1  0
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 330,000,000(سیصد و  سی 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي همزمانساز با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
2,970,275(دو میلیون و  نهصد و  هفتاد هزار و  دویست و  هفتاد و  پنج) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.43  1.75
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/302020-97/1/30 و عطف بنامه شماره ش ر 
-186898-97/9/27 شعبه (4) کمیسیون محترم طی بازدید بعمل امده بهمراه مالک از 
مکان فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 12/8985 
بصورت ششدانگ یکباب خانه  و یکباب مغازه بمساحت 193/50 متر مربع میباشد برابر 
سوابق موجود در اسکن از بابت یکباب ساختمان مسکونی یکطبقه  بمساحت 75 متر مربع و 
یکباب مغازه بمساحت 37/50 متر مربع  داراي راي کمیسیون بدوي مورخه 74/7/29 مبنی 
بر جریمه بوده سوابق گواهی منضمه بوده و داراي بالمانع بشماره 2/22/17856-80/7/25و 

2/33/16421-80/7/25  بوده  ( سوابق منضمه میباشد)
وضعیت موجود مالک بدون مجوز با سازه فلزي مبادرت به توسعه بنا در قسمت تجاري در 
همکف و احداث بالکن بر روي مغازه اقدام نموده است برابر  نقشه برداري ارائه شده توسط 
مهندس نقشه بردار آقاي  مهندس رضا صمیمی شارمی داراي پروانه اشتغال بشماره 

00132-600-11 کل زیر بنا را بسطح 263/06متر مربع شامل : همکف مسکونی بسطح 90/43
 متر مربع و راهروي ورودي براي مسکونی بسطح 33/03 متر مربع و مغازه بسطح 53/72 
متر مربع ( از این مقدار بسطح 3/16 راه پله براي بالکن مغازه و سرویس بهداشتی بسطح 

2/73 متر مربع) و بالکن بسطح با احتساب فضاي راه پله و سرویس بهداشتی بسطح 85/88
  متر مربع ترسیم و اعالم گردیده است . با توجه به کروکی نقشه برداري مساحت اعالم شده 
کل زیربنا بسطح 263/06 متر مربع  و مطابقت با سوابق راي کمیسیون مساحت کل زیربنا 
بسطح 112/50 متر مربع بوده مابه التفاوت بنا بسطح 150/56 متر مربع  میباشد مغایرت به 

:شرح زیر است
توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 16/22 متر مربع -1

 احداث بالکن بسطح 85/88 متر مربع-2
 راهروي مسقف براي مسکونی بسطح 33/03 متر مربع -3

 با توجه به توسعه تجاري و احداث بالکن برابر ضوابط داراي 2 باب کسري پارکینگ -4
. براي آیتم 1 الی 4 سال محاسبه تخلف 1396 میباشد

با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده مساحت مسکونی 90/43 متر مربع اعالم   -5
گردیده برابر سوابق راي کمیسیون مساحت مسکونی 75 متر مربع بوده داراي مابه التفاوت 

 بنا بسطح 15/43 متر مربع  بدلیل خطاء در مساحت یابی بوده
.سال محاسبه تخلف 1374 میباشد

برابر خط پروژه شماره 2154داراي عقب نشینی بسطح 26/21 متر مربع از اعیان  بر اساس 
. خیابان 51 متر میباشد
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-------------------------------------------------
احتراما عطف بنامه شماره ش ر-12230-98/7/10 کمیسیون محترم شعبه (1)  در خصوص 
مغازه مساحت کابري مجاز برابر راي کمیسیون محترم  ماده صد سال 1374بسطح 37/50 
متر مربع بوده حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت مغازه توسط مهندس نقشه بردار 
بسطح 53/72 متر مربع ترسیم و اعلالم گردیده است مساحت موجود اعالم شده بکسر 
مساحت مجاز بسطح 16/22 متر مربع بصورت توسعه بناي تجاري  و  احداث بالکن بسطح  

. 85/88 متر مربع  میباشد

 

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي خداوردي ترازجعفرآباد  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 13.99 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 12.51مترمربع، اضافه بنا در طبقه 
چهارم بمساحت 19.04 مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.64 مترمربع 
و تبدیل راهرو و راه پله و آسانسوربه انباري زیر شیروانی به مساحت 9.35 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 554,736,000(پانصد و  پنجاه و  چهار میلیون 

و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 82.55  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/24 2/98/14032 بدوي دباغیان 
محمدنژاد-
کوچه 
علیزاده- 
کوچه سوم

2-3-10119-10-1-0-0 128
1

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 7 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد7 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/161 مورخ 1397/12/29 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 792.74 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:73.20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.99 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.51 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12.51 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 12.51 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.04 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.64 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور به انباري زیرشیروانی به  -7
مساحت 9.35 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.40 متر می باشد.)

تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 7 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -8
.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 136.09 مترمربع می باشد

به مساحت 102.10 مترمربع کسري فضاي باز و به مساحت 60.27 مترمربع کسري فضاي  -9
.سبز دارد

کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است مطابق ضوابط مجاز به استفاده از 3 درب 3  -10
متري بوده که دو درب 4.50 و 6.50 متري تعبیه نموده فلذا بایستی عوارض درآمدي  دو  باب 

پارکینگی که به این صورت تامین نموده را پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 76.75 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 228.93  2.5
 

3360000  , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 2/98/14034 تجدید 
نظر

پیرسرا-کو
چه 

کامران-کو
چه هاشمی
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 142 مورخ  1390/06/26 بصورت 4 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 959/52 

.متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه نقشه  
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:224/55 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 60/67 متر مربع که از این مقدار به مساحت 2/22 متر  -1
مربع بصورت سایه کنسولی بوده که در ضلع  غربی بوده و به عنوان تخلف ساختمانی 

محسوب نمیگردد و فقط شامل عوارض درامدي میگردد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 40/67متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 40/67 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 40/67 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 40/67 متر مربع-5
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 1/2 متر مربع-6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کوچک  نمودن مساحت راه پله به آسانسور و اضافه  -7
کردن به مسکونی به مساحت 6/6 متر مربع  در طبقات اول تا چهارم میباشد. (عرض راه پله 

در طبقات 2/9 متر میباشد)
سال وقوع  تخلف با توجه به گزارشات موجود در سیستم طبقه همکف  1392 و مابقی 

طبقات 1393
سطح اشغال زمان پروانه 52/95 درصد و با توجه به وضع موجود سطح اشغال 71/63 متر 

.مربع میباشد

*********************************************************
*********************************************************

*
با توجه به جانمایی پارکینگها کسري پارکینگ نداشته و با توجه به پروانه صادره و نقشه 
هاي ارائه داده شده  در زمان پروانه پارکینگها در تزاحم یکدیگر بوده و انباري ها  نیز با 

 .توجه به نقشه هاي زمان پروانه مورد تایید میباشد
تبصره ماده 7 ندارد

 .مشمول قانون نما و منظر شهري نمیگردد
*********************************************************
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*********************************************************
*********************************************************

*****
 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/40 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیروس جاللی و شرکا  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 رشت مبنی بر تبدیل مسکونی (سوئیت همکف) به تجاري به مساحت 65  
مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی  ارزش سرقفلی به مبلغ 
1.625.000.000  ریال تعیین و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 325,000,000(سیصد و  بیست و  
پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید. بدیهی است دادن رونوشت از حکم، بدون 

دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 65  0
 

1300000  , 1389 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1398/09/17 2/98/14037 اصالح
ي 
بدوي

تختی-کوي 
کاتوزیان-ك
وچه 
توانبخشی
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در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

1.5  0
 

1300000  , 1389  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/320647 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه شماره ش ر 
-197169-97/10/12 کمیسیون محترم شعبه ( 4) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق 
بصورت یکباب ساختمان 4 طبقه روي پیلوت داراي پایانکار ساختمانی بشماره 

35175-89/6/27 از شهرداري میباشد برابر مدارك ارائه شده   داراي صورتمجلس تفکیکی 
 به استناد پایانکار صادره شهرداري ساختمان مورد نظر  بصورت 4 طبقه روي پیلوت همکف 
شامل 8 باب انباري و 5 باب پارکینگ و یکباب آپارتمان ( سوئیت) و در طبقات اول  الی 
چهارم  در هر طبقه 2 واحد مسکونی  مجوعا 9 واحد مسکونی میباشد . وضعیت  موجود 
: سوئیت طبقه همکف به تجاري تبدیل شده است موارد تخلف به شرح زیر است

تبدیل مسکونی طبقه همکف ( سوئیت) بمساحت 65 متر مربع به تجاري با فعالیت شغلی  -1
بنگاه معامالت مسکن  داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ارتفاع یک متر در طول 6 متر با نام 

تجاري مسکن میرداماد
سال محاسبه تخلف برابر بررسی هاي بعمل امده از محل و استشهادیه محلی و مهر انجمن  
مسجد باب الحوائج ( ع) و عکس از مکان فوق که قبال بصورت تجاري با نام تجاري کندو 

.داراي فعالیت شغلی بوده  سال محاسبه تخلف 1389 میباشد

برابر خط پروژه شماره 558 داراي عقب نشینی بسطح 1/50 متر مربع از سمت کوچه و پخ 
.دوگذر میباشد

 

128
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.75مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به 
مساحت 3.1 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 3.7 مترمربع، که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 32,088,000(سی و  دو میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 9.55  1
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/15 2/98/14041 بدوي -
رودبارتان-
-فرعی 
سوم آقایی 
زاده - بن 
بست 
نوروزي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/183 مورخ 1396/12/24 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 983.02 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سقف طبقه اول بوده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده 
شده از طرف متقاضی تا این مرحله ساختمانی داراي تخلف به مساحت 5/85 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2/75 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3/1 متر مربع -2
طبقه دوم به مساحت 183/4 متر مربع اجرا  نشده است-3
طبقه سوم به مساحت 183/4 متر مربع اجرا  نشده است-4

طبقه چهارم به مساحت 165/32 متر مربع اجرا  نشده است-5
. زیرشیروانی به مساحت 68/5 متر مربع اجرا نشده است-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله اسانسور به بناي مفید در طبه اول به مساحت -7
 3/7 متر مربع

 .عرض راه پله 2/3 متر میباشد
سال وقوع تخلف 1398

**************************************************
اظهار نظر در خصوص  کسري پارکینگ  با توجه به مرحله ساختمانی و عدم کفسازي متعاقبا 

اعالم میگردد
اظهار نظر در خصوص کسري فضاي باز و کسري فضاي باز متعاقبا با ادامه کار ساختمانی و 

ارائه کروکی نقشه برداري و معماري از وضع موجود اعالم میگردد
اظهار نظر در خصوص افزایش یا کاهش تعداد واحد مسکونی متعاقبا با ادامه کار ساختمانی 

اعالم میگردد

 .داراي پرونده به شماره 340348 مورخ 1398/08/23 میباشد
. مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی  هنوزاجرا نشده است

*********************************************************
***************

از بابت تخلفات فوق به نساحت 9/55 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
.2/98/14041 مورخ 1398/10/15 بوده که بپیوست میباشد

 . بعد از راي صادره تا این مرحله ساختمانی خالفی مشاهده نشده است
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 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز می باشد، با توجه به میزان تخلفات، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها، راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، درخصوص اضافه بناي مازاد بر 

مدلول پروانه، به مبلغ 394,531,200(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  سی و  
یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 58.71  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/27 2/98/14046 بدوي -
حافظ--جاو
یدان بن 
دوم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/120 مورخ 1397/12/24 بصورت3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3واحد مسکونی به مساحت کلی 643/54 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 57/2 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 14/3متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14/3 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14/3متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 14/3 متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0/37 متر مربع-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 1/51متر -6
 مریع

عدم رعایت حداکثر مساحت انباري (بیش از 5 متر در زیرشیروانی)  به مساحت 1/5  متر  -7
مربع (صرفا پرداخت عوارض درامدي)

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .با توجه به نقشه هی زمان پروانه کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

 .کسري پارکینگ ندارد
  .مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی اجرا نشده است
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14046 مورخ 

 .1398/11/27 مبنی بر جرمیه میباشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 10.33 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم ، هر یک به مساحت 
17.23 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر 
چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2.25  به  2 برابر 
ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  416,774,400(چهارصد و  شانزده میلیون 

و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 62.02  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/15 2/98/14050 تجدید 
نظر

رشت 
-آزادگان-م
یان تکیه 
-کوزه گر 
-کوچه 
کوزه گران 
-کوچه میر 
سرشار
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 2/98/11
 مورخه 1398/03/07 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 8 

.واحد مسکونی و به مساحت کلی 1001.02 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 62.02 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.33 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.در راه پله و آسانسور آخر فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -5
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 6 واحد -6

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

الزم به توضیح است در حد جنوبی در زمان صدور پروانه داراي دو درب سواره رو 4  -11
 .متري و 3 متري بوده ولی حالیه در وضع موجود در این حد داراي دو درب 4 متري می باشد

.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد -12
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68.38 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 73.24 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/23 2/98/14072 بدوي خیابان 
الکانی-کوچ
ه 

 ضیاءالعلماء

2-2-10025-123-1-0-0 128
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص اضافه بناهاي مسکونی مازادبر پروانه راي به جریمه به مبلغ266,196,000
(دویست و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 31.69  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/09/23 2/98/14072 بدوي خیابان 
الکانی-کوچ
ه 

 ضیاءالعلماء
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 88 مورخ 1396/04/01به صورت 5 
طبقه روي پیلوت و زیرزمین در 15 واحد مسکونی به مساحت کلی 2099.96 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده وبراساس کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 48/97 متر مربع به شرح زیر 

.میباشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 93.95 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 12/89 مترمربع -2
اضافه بنا در همکف از بابت اجراي بارانداز بصورت بناي جدا ساز به مساحت 28/47  -3

(بارانداز با پایه فلزي میباشد)
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 21/19 مترمربع -4
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 21/19 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 21/19 مترمربع-6

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 9/86 مترمربع-7
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 20/5 متر مربع-8
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8/5 متر مربع-9

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري  در زیر شیروانی به مساحت 11/19 متر -10
 مربع

سطح اشغال در زمان پروانه 60% و با توجه به وضع موجودسطح اشغال 63/24% میباشد
سال وقوع تخلف 1396

*********************************************************
************************

با توجه به اینکه پارکینگهاي شماره 9 و 10 در زبربارانداز  میباشد و با توجه به جانمایی 
 .پارکینگهاي زیرپیلوت و ضوابط پارکینگ زمان پروانه کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است که در صورت عدم تایید بارانداز که پارکینگهاي شماره 9و10  در زیر ان 
.قرار گرفته باز هم کسري پارکینگ ندارد

با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته کمتر از 5% بوده مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
.مشمول نما و منظر شهري  میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

**************************************************
با توجه به راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14072 مورخ 1398/09/23 در 
خصوص بارانداز که در گزارش قبلی به مساحت  19/95 متر مربع اعالم شده بوده و در حال 
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حاضر داراي مساحت28/47  مترمربع بوده  داراي راي تخریب بنا و به جهت 2 باب کسري 
پارکینگ  به مساحت 50 مترمربع و اضافه بنا به مساحت 31/69 متر مربع (ایتمهاي خالف 

 .شماره 8 و 10 )داراي راي جریمه میباشد
حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد فوق الذکر از بابت بارانداز راي تخریب دارد و با 
توجه به درخواست متقاضی که به شماره 186742 مورخ 1398/10/12ثبت اتوماسیون 
شهرداري و  بپیوست بوده نسبت به گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد اعتراض داشته و 

.تقاضاي بررسی مجدد آن را دارد
لذا با توجه به بررسی مجدد به عمل آمده و همچنین اصالح کروکی نقشه برداري وضع 
موجود ارائه شده توسط متقاضی ،مساحت بارانداز احداث شده در محوطه 28/47 مترمربع 
می باشد (در گزارش قبلی به اشتباه 19/95 مترمربع اعالم شده بود) همچنین  با توجه به 
جانمایی اصالحی پارکینگها در صورت عدم ابقاي بارانداز (مردود شدن پارکینگهاي 9 و 10 ) 

  .نیز کسري پارکینگ نخواهد داشت
این گزارش در مورخه 1398/10/15 با توجه به درخواست متقاضی جهت اصالح راي بدوي 

.کمیسیون ماده صد مجددا بررسی و اصالح شده است
*********************************************************

*****
از بابت بارانداز داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14072 مورخ 1398/09/23 
بصورت تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14363 مورخ 1399/01/18 باز 
هم تخریب بوده که تخریب مورد اشاره انجام شده و صورت جلسه تخریب بپیوست مدارك 

 .میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 

ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف بصورت سرویس بهداشتی و انباري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,765,000(نه 
میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 9.3  1.5
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/11 2/98/14074 بدوي چهار 
برادران-کو
چه ساسان 
جنتی-بن 
بست زیبا

2-3-10254-80-1-0-0 128
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت آپارتمان بصورت 
.3 طبقه روي پیلوت  در 3 واحد مسکونی میباشد
.داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد
.داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 77275  میباشد

طبق صورت مجلس تفکیکی داراي  مساحت ها به شرح زیر میباشد
طبقه همکف شامل 3 باب پارکینگ و 1 باب انباري  و موتورخانه و راه پله و پیلوت  جمعا -1

 به مساحت 166/2 متر مربع
 طبقه اول شامل  راه پله و 1 باب اپارتمان  جمعا به مساحت 166/2 متر مربع-2
 طبقه دوم شامل  راه پله و 1 باب اپارتمان  جمعا به مساحت 166/2 متر مربع-3
 طبقه سوم شامل  راه پله و 1 باب اپارتمان  جمعا به مساحت 68/8 متر مربع-4

***************************************************
حالیه با توجه به بازدید  بعمل آمده مشخص گردید  که در قسمت حیاط مشاعی اقدام به 
ساخت یک باب سرویس بهداشتی به مساحت 4 متر و انباري به مساحت 5/3 متر مربع 
(جمعا به مساحت 9/3 متر مربع ) احداث نموده است (سال وقوع تخلف 1396)

.رعایت عقب نشینی طی ضوابط روز الزامیست
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

128
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا به مساحت 48.88 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 131,976,000(یکصد و  
سی و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 48.88  1.5
 

1800000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/15 2/98/14079 بدوي -
سعدي-خط 
ماشین- 
روبروي 
نمایندگی 
بوتان

2-1-10027-1-1-0-0 128
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در خصوص اضافه بنا به مساحت 1.49 مترمربع، با توجه به قدمت آن که مربوط به قبل 
از تصویب طرح تفصیلی می باشد، قابل طرح در کمیسیون ماده صد نمی باشد.

ردتخلف 1.49  0
 

55000  , 1337 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف به رعایت تعریض در 
هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.  0
 

219375  , 1382 تجاوز به معابر عمومی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ اعیان یکبابخانه و 
تعمیرگاه به مساحت 298 مترمربع  با شماره پالك 3428 (مطابق سند) می باشد.(سند 

.مالکیت عرصه توسط متقاضی ارائه نگردیده است)
طی بازدید بعمل آمده داراي یک باب اعیان مسکونی در یک واحد مسکونی بوده که از بابت 
52 مترمربع آن داراي پروانه دیوارگذاري به شماره 3/33/2419 مورخ 82/08/20 است و 
حالیه با توجه به تخلفات جدید صورت گرفته و همچنین ارائه کروکی نقشه برداري اعیان 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 50.37 مترمربع بوده که از این مقدار به 
مساحت 1.49 مترمربع بصورت همزمان ساز با مصالح آجري بوده (سال وقوع تخلف 1337) و 
مابقی به مساحت  48.88 مترمربع بصورت توسعه جدید با مصالح آجري می باشد.(سال 

.وقوع تخلف 1392)
همچنین مساحت عرصه ملک در وضع موجود (234.41 مترمربع)  به مساحت 63.59 
مترمربع از مساحت درج شده در سند مالکیت (298 مترمربع) کمتر می باشد که علت آن 
عقب نشینی در وضع توسط مالک و خارج نشدن مقدار عقب نشینی از سند مالکیت بوده، 

.همچنین اعالم می گردد عقب نشینی مضاعف گردیده است
مساحت اعیان وضع موجود مندرج در جدول کاربریها بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه 

.شده توسط متقاضی درج گردیده است
به استناد خط پروژه شماره 734 به مساحت تقریبی 0.7 مترمربع از عرصه وضع موجود و به 

.مساحت تقریبی 51.3 مترمربع از سند مالکیت داراي عقب نشینی می باشد
حد جنوبی مطابق سند مالکیت به خندق عمومی ذکر شده که در این خصوص نامه شماره 
3/972 مورخه 1398/07/17 از امور آب و فاضالب شهرستان رشت با شماره 12845 مورخه 
1398/07/20 ثبت در شهرداري ارائه نموده که طی آن اعالم شده با توجه به عقب نشینی 
ملک یاد شده، حریم فاضلکش رعایت گردیده است.(در این خصوص تاکیید می گردد ملک 
مورد ثبت عقب نشینی مضاعف نموده و با توجه به اظهار نظر امور آب و فاضالب که اعالم 
نموده با توجه به عقب نشینی ملک یاد شده، حریم فاضلکش رعایت گردیده لذا در صورت 
دیوار گذاري مجدد ملک و قرار گیري بر روي خط پروژه، نیاز به استعالم مجدد از امور آب و 

 .فاضالب می باشد)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث ساختمان ( نگهبانی ) یک طبقه روي همکف بدون مجوز شهرداري، 
با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور 
بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه 

کارشناسی به شماره ش ر-163583 مورخ 98/09/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد 3 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,242,480,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  

هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100.2  4
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/17 2/98/14080 بدوي امام -
خمینی-پور 
-سینا

2-3-10159-154-1-0-0 129
0

در خصوص چهار واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 620,000,000

(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه واحد تخلفات ناحیه 3 و برابر گزارش تخلف ملک ضمیمه، 
به صورت دو اداره کل امور مالیاتی (ورودي حد جنوبی (خیابان پورسینا)) و اداره کل اقتصاد 

.و دارایی (ورودي حد شمالی (خیابان امام خمینی)) می باشد
ملک فوق با اعیانات موجود که مساحت آنها به تفکیک در جدول کاربري ها قید گردیده در 
سال 1378 پروانه ساختمانی دریافت نموده که این پروانه موجود در پرونده فنی شهرداري 

.فاقد شماره و تاریخ می باشد
با توجه به اینکه هنگام صدور پروانه اعیانات وضع موجود در آن قید گردیده لذا اعیانات 
قدیمی بالمانع بوده و اعیانات جدید که از بابت آن پروانه صادر گردیده در مجموع به 
مساحت تقریبی 174 مترمربع داراي اضافه بنا بوده که از این بابت داراي راي بدوي شماره 
15073 مورخه 1384/09/19 مبنی بر جریمه و راي بدوي شماره 6342 مورخه 1390/04/28 

.مبنی بر تخریب می باشد که تا کنون راي مذکور اجرا نگردیده است
همچنین از بابت تبدیل قسمتی از اعیانات به مساحت 176 مترمربع به بانک داراي راي بدوي 
شماره 16578 مورخه 1388/08/23 مبنی بر جریمه و راي تجدید نظر شماره 12125 مورخه 

.1391/07/18 مبنی بر تخریب می باشد
پس از آراء فوق با قدمت سال 1397 اقدام به احداث یک باب ساختمان بتنی در همکف و 
طبقه اول برابر جدول کاربري ها گردیده است. (همکف به مساحت 42/50 مترمربع به انضمام 
راه پله دسترسی به طبقه اول به مساحت تقریبی 5 مترمربع و طبقه اول به مساحت 52/70 
.مترمربع) لذا از بابت ساخت اعیان مزبور داراي 4 باب کسري پارکینگ اداري می باشد
این گزارش به صورت غیابی و از بیرون ملک  (بدون حضور مالک) و همچنین متراژ دستی 
انجام شده تنظیم شده است لذا متعاقبا و در صورت تعرفه ملک توسط مالک همچنین ارائه 

.اسناد و مدارك مجددا درخصوص کل اعیانات موجود قابل بررسی می باشد

129
0

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي جریمه باستناد تبصره دو ماده صد ، به مبلغ 581,212,800
(پانصد و  هشتاد و  یک میلیون و  دویست و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 57.66  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/30 2/98/14081 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-امی
ن اصغري

2-2-10020-33-1-0-0 129
1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 1.5 برابرارز ش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ378,000,000(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون )ریال 

صادرمینماید.

جریمه 75  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/30 2/98/14081 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-امی
ن اصغري

2-2-10020-33-1-0-0 129
1

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,083,936,000(یک میلیارد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 322.6  1
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 15 مورخ 1396/02/10 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1334.55 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:55.70 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.84 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.01 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.01 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.09 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 24.98 مترمربع(از این مقدار به مساحت 23.97  -6

مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در حد شمالی می باشد.)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.76 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پل و آسانسور به انباري زیرشیروانی(به کسر  -8
آیتم 7)به مساحت 1.96 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به   -10
مقدار 3.89 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود.)

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت مجموعا  -11
.322.60 مترمربع می باشد

داراي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(پارکینگ هاي شماره 6 و 7 بصورت  -12
تزاحمی می باشد.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 7 واحد کاهش یافته است

//.سال تخلف 1397می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي احمد جهانگیري کرین محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 23/61 
متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 99,162,000(نود و  

نه میلیون و  یکصد و  شصت و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 23.61  1.25
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/11/27 2/98/14084 بدوي دباغیان-مح
مد 

نژاد-کوچه 
شهید 
حمیدي 
مقدم

2-3-10133-19-1-0-0 129
2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/48 مورخه 1397/07/07بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 614.87 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 4.18 مترمربع به شرح زیر می 

:باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.11 مترمربع -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.39 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.39 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.39 مترمربع -4
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.9 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 20.46 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.85 متر است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7

.مساحت 3.15 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -11

همچنین در خصوص ملک فوق نامه شماره 3/1110 مورخه 1397/08/23 امور آب و فاضالب 
شهرستان رشت با شماره 161647 مورخه 1397/08/23 ورود به شهرداري ارسال گردیده که 
طی آن اعالم شده لوله 300 میلیمتري بتنی فاضالب عبور نموده که در صورت تخریب این 
لوله 50 خانوار دچار مشکل خواهند شد لذا درخواست توقف عملیات ساختمانی گردیده 

.است.(این نامه در مرحله آرماتور بندي فنداسیون ارسال گردید)
ضمنا با توجه به شکایت احدي از همسایگان، راي دادگاه با شماره دادنامه  

9809971310300979 مورخه 1398/07/25 مبنی بر تعمیر و بازسازي کانال فاضالب و 
پرداخت 30 میلیون ریال، توسط شرکت آب و فاضالب شهرستان رشت صادر گردیده است 

.که این راي به پیوست می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث بارانداز به مساحت 5.65 متر مربع  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 8,475,000(هشت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.65  1.5
 

1000000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 2/98/14089 بدوي رودبارتان-ن
بش کوچه 
کریم-ساخت
مان رضا

2-3-10013-47-1-2-0 129
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توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده به صورت  ساختمان 2 طبقه در 4 واحد مسکونی به 
مساحت418.86 متر مربع   ، داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم می باشد

//////////////////////////////////////////////////////
برابر بازدید مجدد  به عمل آمده و تعرفه پالك ، مالک قطعه 4 تفکیکی اقدام  به تخلف 

:داراي تخلف به شرح ذیل می باشد
تبدیل قسمتی از پیلوت و محوطه مشاعی مسقف  به مساحت تقریبی 24.45  متر مربع  به (1

(سوئیت (سال وقوع 1389
احداث سرویس بهداشتی به مساحت تقریبی 3.80 متر مربع در حیاط مشاعی(سال وقوع (2

1389)
احداث بارانداز فلزي در حیاط مشاعی فوق الذکر به مساحت تقریبی 5.65 مترمربع (سال (3

.(وقوع 1390
داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد(4

داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 4772 مورخ 1389/03/23 از بابت تبدیل قسمتی از 
پارکینگ به مسکونی به مساحت 24.45 متر مربع و احداث سرویس بهداشتی به مساحت 

3.80 در حیاط مشاعی و همچنین یک باب کسري پارکینگ می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

(احداث بارانداز فلزي  به مساحت تقریبی 5.65 متر مربع  (سال وقوع تخلف 1390
.  مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

با توجه به نامه شماره 166176 مورخ 98.9.16 شهرداري در خصوص سال وقوع تخلف 
(1349) و اینکه احداث ساختمان پیش  از تهیه طرح جامع شهر رشت بوده و بر اساس 
تبصره هشت ماه صد قانون شهرداریها اخذ پروانه احداث بنا ضروري نبوده است ، لذا 
قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد و شهرداري طبق ضوابط و مقررات خود 

عمل نماید . 

ردتخلف 137.72  0
 

59000  , 1349 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/09/30 2/98/14091 رسیدگ
ي 
 مجدد

پل -
عراق-دباغی
ان-عضدي

2-3-10097-34-1-0-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامابرابر دستور شماره ش ر-182372-94.11.5طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق 
بصورت یکباب ساختمان مسکونی قدیمی   برابر نقشه برداري  خط پروژه عرصه تقریبی 
بسطح  (  218.76  ) متر مربع و اعیان تقریبی بسطح  (  137.72  )  متر مربع  که از این 
مقدار بسطح تقریبی 26.58 متر مربع بصورت یکباب مغازه با فعالیت شغلی خواربار فروشی 
( در خصوص بالمانع  نیاز به ارائه مدارك از سوي مالک میباشد) با توجه به سوابق در پرونده 
برابر خط پروژه شماره  (  715   )تقریبی .نوسازي قدمت ملک تقریبی سال ( 1349 ) میباشد
بسطح 188.38 متر مربع حریم اداره آب و بسطح تقریبی 30.64 در خیابان همجوار فضاي 
گزارش  بصورت غیابی و خارج از ملک   : الزم بذکراست سبز حریم رودخانه قرار دارد

  .بصورت حدودي برداشت گردیده وگزارش تکمیلی متعاقبا اعالم میگرد

129
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در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 
به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضمن نقض راي بدوي در 
خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 27.82 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 
چهارم هر یک به مساحت 37.08مترمربع، اضافه بناي راه پله و آسانسور به مساحت 
12.98 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 19.76 مترمربع به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,754,592,000(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  

پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 208.88  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/08 2/98/14100 تجدید 
نظر

بلوار 
آزادي-خیاب
ان تابان 
شمالی-کوچ
ه شاد بین - 
بن بست 
گیل

2-3-10037-45-1-0-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/177 مورخ 1396/12/23 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1205/50 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 189/12مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 27/82 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 9/26  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37/08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37/08 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37/08 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 37/08 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت 12/98 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 19/76 مترمربع. الزم به توضیح است عرض موجود پاگرد راه پله برابر 2/12 متر می 

.باشد
از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5 مترمربع) داراي عوارض  -8

درآمدي به مساحت 9/99 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

.به مساحت 10/38 مترمربع کسري فضاي باز دارد -10
.به مساحت 80 مترمربع کسري فضاي سبز دارد -11

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد-12
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54/70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 63/70 درصد می باشد.(به میزان 9 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بارانداز ، با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 2,600,000(دو میلیون و  ششصد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 20  2
 

65000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/30 2/98/14101 تجدید 
نظر

باقرآباد -
سعدي خط 
ماشین--پر
ویزي

2-1-10022-45-1-0-0 129
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 320886-97/11/9 و عطف بنامه شماره   ش ر 
-127320-98/7/17 کمیسیون محترم شعبه ( 5) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 3033/22 بصورت ششدانگ 
یکقطعه زمین ( سند مالکیت فاقد حدود و ابعاد میباشد ) برابر مدارك ارائه شده به استناد 
فیش برق منضمه سال ساخت 1353 و برابر مدارك داراي بالمانع بشماره 59/7/12-28929 
و 17772-71/12/11  و سوابق درآمدي بشماره 22385 میباشد. وضعیت موجود بر روي 
پالك فوق تعمیرات جزئی شامل سیمانکاري دیوار بیرونی و رنگ آمیزي  اقدام شده و 
همچنین باراندازي با سازه فلزي و ایرانیت سیمانی موجود است قدمت آن قدیمی میباشد. 
که از بابت آن سوابقی رویت نگردیده است با توجه به بالمانع صادره موارد تخلف به شرح 

: زیر است
 احداث باراندازه بسطح 20 متر مربع  سال محاسبه تخلف 1358 -1

. بر اساس خط پروژه 503 فاقد عقب نشینی میباشد
 

     

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون شهرداریها 
بالکن تجاري به مساحت 11/21 متر مربع مشارالیه را با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 
بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 20,430,225(بیست میلیون و  چهارصد و  
سی هزار و  دویست و  بیست و  پنج)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 11.21  4
 

455625  , 1384 1398/11/27 بالکن خارج از حد مجاز 2/98/14105 بدوي خیابان  امام 
خمینی-جن
ب نمایشگاه 
مبل ظریفی

2-1-10164-2-1-1-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند سرقفل ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و مترآژهاي اعالم شده به 
 .استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

الزم به ذکر است که سند مالکیت  بصورت چهار باب مغازه به شماره هاي 7 و 6 و 5 و 4
 /1410 و یک قطعه زمین به شماره 1410/8 ( فاقد مساحت و حدود اربعه)  بوده که منطقه 3 

. اقدام به صدور پروانه ساخت فقط در خصوص ملک فوق الذکر نموده است
داراي پروانه احداث بنا به شماره 30 مورخ 1384/02/14 بصورت یک باب مغازه به مساحت 

.17/82 متر مربع و بالکن به مساحت 5/94 متر مربع میباشد
همچنین داراي راي کمیسیون ماده 5 به شماره 30/1035 مورخ 1384/01/24 بوده که داراي 
دو بند بوده که  طی نامه شماره 8386-141 مورخ 1383/11/08 میراث فرهنگی  با احداث 
مجدد مغازه تا ارتفاع 8/2 متر با دسترسی مناسب راه پله  از داخل بدون احداث کنسول به 

 .شارع عام موافقت گردید
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلف به شرح زیر 

 .میباشد
کاهش بنا نسبت به پروانه صادره به مساحت 0/67 متر مربع-1

توسعه بالکن تجاري به مساحت  11/21متر مربع (سال وقوع 1384)-2
.با توجه به سال وقوع تخلف  مشمول کسري پارکینگ نمی گردد

.به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد
مغازه در حال حاضر به شغل خرازي مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد استاندارد 

.میباشد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

129
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  احداث انباري در همکف به مساحت 13.5 متر مربع  با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 14,175,000(چهارده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  پنج هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.5  1.5
 

700000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 2/98/14106 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه شهید 
شهنازي پور

2-2-10203-64-1-0-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك ارائه ارائه شده توسط متقاضی پروانه و پایانکار مندرح در سیستم 
.بصورت دو طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی صادر گردیده است

طی بازدید بعمل آمده بصورت خالف اقدام به احداث دو باب انباري به مساحت تقریبی 13.5 
.مترمربع با مصالح فلزي در سمت جنوب غربی پیلوت نموده اند.(سال وقوع تخلف 1398)

.همچنین به استناد خط پروژه شماره 1125 فاقد عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

129
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

10.6  0
 

3100000  , 1398 1398/11/20 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14108 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن-کوچه 
بیانی

2-3-10208-18-1-0-0 129
9

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 47,062,500(چهل و  هفت میلیون و  شصت و  دو هزار 

و  پانصد)  ریال تائید و استوار میگردد

جریمه 22.5  1.25
 

960000  , 1395
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب خانه (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

سند ارائه داده شده از طرف متقاضی فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي 
.اعالم شده  تقریبی میباشد

وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که از بابت ان داراي بالمانع از شهرداري به شماره 
3/33/20005 مورخ 1377/10/05 بوده که در بنچاق به شماره 100843 مورخ 1377/10/14 در 

 .دفترخانه شماره 4رشت ثبت و بپیوست میباشد
. طی بازدید بعمل امده  تخلفات زیر مشاهده شده  است

در وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که که داراي بناي قدیمی به  مساحت 82/15 متر 
.مربع بوده که از این مقدار به مساحت 7/5 متر مربع بصورت تراس میباشد

حالیه با توجه به وضع موجود و طی بازدید بعمل امده تخلفات زیر که بصورت تعمیرات کلی   
 بوده مشاهده شده است

در بخشی از خانه که سابقا بصورت هال بوده کلیه دیوارهاي داخلی تخریب شده است  و -1
در جاهایی ستون فلزي  به جهت استحکام  بنا نصب شده است (سال وقوع 1398)

مساحت 7/5 متر مربع تراس با دیوار چینی جدید به مساحت خانه اضافه شده است -2
(سال وقوع 1398)

داراي بارانداز به مساحت 15 متر مربع به جهت پارکینگ میباشد (سال وقوع 1395) -3
. تعمیراتی جریئ شامل کف سازي - برق کاري - لوله کشی -صورت گرفته است -5

به استناد خط پروژه شماره 2160 به مساحت تقریبی 5/6 متر مربع از اعیان حد شمال و به 
مساحت تقریبی 2/3 متر مربع از اعیان و به مساحت تقریبی 2/7 متر مربع از عرصه متر 
مربع از حد جنوب  (کال به مساحت تقریی 10/6 متر مربع ) در تعریض بن بست هاي 6 متري 

 .قرار دارد
*********************************************************
*********************************************************

************
مراتب جهت استحضار وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص 4 باب مغازه و بالکن احداثی  
با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه 

شماره ش ر-164808 مورخ 98/09/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز و ابالغ 
نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به استناد تبصره 4 ماده 100 

قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
720,000,000(هفتصد و  بیست میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 47.78  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/02 2/98/14109 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطاء 
آفرین-نب
ش کوچه 
دوازدهم

2-2-10041-14-1-0-0 130
0

 و در خصوص افزایش ارتفاع مغازه مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 
خویش عمل نماید.

ردتخلف 68.16 3100000  , 1398 افزایش ارتفاع مغازه
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/50 مورخ 1397/07/18 بصورت 4
 .  باب مغازه به مساحت کلی 62/23 متر مربع صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازکاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:47/78 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بناي تجاري  در همکف  از بابت احداث 4 باب مغازه به مساحت 5/93 متر مربع -1

 افزایش ارتفاع مغازه ها از 3/4 متر طبق پروانه صادره به 5/4 متر-2
اضافه بنا  از بابت  احداث بالکن در خصوص 4 باب مغازه در نیم طبقه اول به مساحت -3

41/85 متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .با توجه به پروانه صادره که فاقد پارکینگ بوده کسري پارکینگ ندارد

  . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما اجرا شده است
مغازه شماره 3 به شغل بنگاه مشغول به فعالیت بوده  و  داراي تابلو به ابعاد استاندارد 

 .میباشد. مابقی مغازه ها خالی و فاقد فعالیت شغلی میباشد
الزم به ذکر است که طبق پروانه  صادره مساحت باقی مانده زمین 63/25 متر مربع بوده که 
با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه برداري و معماري ارائه داده شده از طرف 
متقاضی مساحت ساخته شده 68/16 متر مربع  بوده که با توجه به این موضوع به استناد 
خط پروژه شماره 1866 که بپیوست بوده فاقد عقب نشینی بوده و به شارع عام تجاوز 

 . ننموده است
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص احداث  مغازه  و بالکن با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش ر-164827مورخ 98/09/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
950000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به استناد 
تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی 
به مبلغ 190,000(یکصد و  نود هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 8.64 70000  , 1346
 , 1363

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/02 2/98/14111 بدوي میدان 
شهرداري 
-خیابان 
شریعتی 
-بازار 
 زرگران

2-1-10070-24-1-0-0 130
1
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ابرائه داده شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك 
.یک باب مغازه (طبق 6 سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

مغازه داراي بالکن بوده و با مغازه به شماره ملک 2404 بصورت یکجا مورد استفاده قرار 
 .میگیرد

 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی میباشد
از بابت مغازه و بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است. (قدمت مغازه با توجه به فیش 
برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 52 سال ( 1346 )و قدمت بالکن حدود 35 سال 1363)
 .مساحت بالکن با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

راه دسترسی با بالکن از طریق پله در مغازه به پالك 2405  میباشد که با توجه به توضیح باال 
 .دو باب مغازه با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد

مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

*********************************************************
*********************************************************

**********
با توجه به گزارش فوق الذکر قدمت مغازه با توجه به فیش برق ارائه داده شده (سال نصب 
کنتور 1346) قید شده و با توجه به بررسی سند ماللکیت همسایه مجاور به شماره پالك 
2406 ضلع غرب سند فوق الذکر با توجه به اینکه تک برگ بوده به پالك قید گردیده و به 

 مغازه قبد ننموده است
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14111 مورخ 1398/10/02

 بوده که بپیوست میباشد
 . بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشده است

مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.15  0
 

225000  , 1376 1398/09/30 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14124 بدوي خیابان آیت 
ا... رودباري 
-کوچه 
خدابنده 
-سمت 
 راست

2-2-20074-1-1-0-0 130
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14:37زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك ارائه شده توسط متقاضی پروانه و پایانکار مندرج در سیستم صادر 
 .گردیده است

همچنین مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه همکف که داراي  پروانه، پایانکار و بالمانع مندرج در سیستم بوده و پس از آن داراي 

           :خالف به شرح زیر می باشد
(قبل از اعالم تخلف الزم به توضیح است تنها قطعه آپارتمان مذکور و فضاي مشاعی به 
اینجانب تعرفه گردیده لذا در خصوص تخلفات احتمالی سایر قطعات متعاقبا اظهار نظر می 
                                                                                                                                    .گردد)
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                    
احداث انباري در حیاط مشاعی (حد شمال غربی) با مصالح تیرآهن به مساحت تقریبی  -1
7.5 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397).(ضمنا طبقه اول حد شمالی نیز بصورت خالف اقدام 
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.به تخریب قسمتی از دیوار و بازگشایی درب به سمت سقف فضا مذکور نموده است)
همچنین کل سربندي آپارتمان مذکور به علت آتش سوزي تخریب و در سال 1392 بصورت 
فلزي تعویض گردیده است.(در این خصوص الزم به توضیح است به همین شکل بالمانع 

.مندرج در سیستم صادر گردید)
به استناد خط پروژه شماره 648 به مساحت تقریبی 0.4 مترمربع از عرصه مشاعی و به 
مساحت 0.75 مترمربع از اعیان و در مجموع به مساحت 1.25 مترمربع از کل پالك داراي 

.عقب نشینی می باشد
.حالیه متقاضی از بابت احداث انباري فوق الذکر در فضاي مشاعی شاکی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 13.75 مترمربع که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 92,400,000(نود 

و  دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.75  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 2/98/14134 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان عطا 
آفرین--کو
چه 

کوچکپور- 
بن بست 
صبوري

2-2-10037-59-1-0-0 130
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
2/98/48 مورخ 1398/05/07 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت 
کلی 310.69 مترمربع میباشد .عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه اول متوقف 
:مانده و مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا به شرح ذیل نموده است

افزایش بنا در همکف به سطح تقریبی 13.75 مترمربع -1
.رعایت فضاي سبز می گردد -2

.رعایت فضاي باز به مساحت 13.75 مترمربع نمی گردد -3

%سطح اشغال مجاز 80% ------ سطح اشغال اجرایی 90
.سال وقوع تخلف 1398 میباشد

الزم به توضیح است تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري پارکینگ احتمالی و 
افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم دیوار چینی، عدم تعبیه درب پارکینگی و کفسازي 

// .مقدور نبوده و متعاقبا قابل بررسی می باشد

130
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات بصورت همزمانساز  با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 3,901,300(سه میلیون و  نهصد و  یک هزار و  

سیصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.01  2
 

65000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/09 2/98/14140 بدوي صندوق 
عدالت-روب
روي کوچه 
گل سرخ

2-2-20099-12-1-0-0 130
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 11,000,000(یازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

220000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15.5  0
 

65000  , 1364  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

220000  , 1379 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکبابخانه به شماره 353 اصلی(سند مالکیت 
.فاقد مساحت و طول حدود اربعه) برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان دو اشکوبه در یک واحد مسکونی به مساحت کلی 208 مترمربع داراي پروانه 
ساختمانی شماره 632 مورخ 1363/06/27 بوده و حالیه و طی بازدید بعمل آمده داراي مابه 

:التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15.45 مترمربع (همزمانساز-سال تخلف 1364) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.56 مترمربع (همزمانساز-سال تخلف 1364) -2
تبدیل یک واحد به دو واحد مسکونی (سال تخلف 1379) -3

از بابت تبدیل یک واحد به دو واحد داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد.(سال  -4
تخلف 1379)

.جهت تعیین وضعیت عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
مساحت اعیان و عرصه وضع موجود با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده توسط 

.متقاضی می باشد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

**************************
با استناد به خط پروژه شماره 1926داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 15.50 
//.مترمربع(5.20 مترمربع از عرصه و 10.30 مترمربع از اعیان در هر طبقه )می باشد

**************************
//.از بابت عقب نشینی داراي تعهدنامه ثبتی شماره 230217 مورخ 1398/10/18 می باشد

130
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 492,172,800(چهارصد و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.24  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 2/98/14141 بدوي سردار 
جنگل-امی
ن 

اصغري-کو
چه 11

2-2-10012-130-1-0-0 130
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/187 مورخ 1396/12/26 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 533/16 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 73/24 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 17/45 متر مربع (سال وقوع 1398) -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 17/45 متر مربع(سال وقوع 1398)-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 17/45متر مربع(سال وقوع 1398)-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 17/45 متر مربع(سال وقوع 1398)-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 3/44 متر مربع(سال وقوع 1398)-5

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد

 .ضوابط پارك حاشیه اي رعایت میگردد
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

تبصره ماده 7 ندارد
 .سطح اشغال زمان پروانه 55 درصد و با توجه به وضع موجود 63/4 درصد میباشد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی  نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

130
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش 
نماید،اقامه ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف 
بوده است مستنداً با تقلیل ضریب از 2.75  برابر به 1.75 برابر ارزش معامالتی و با 
جریمه نقدي مبلغ 823,200,000(هشتصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست هزار )  

ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 140  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 2/98/14147 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-کوچ
ه 

خسراقی-چ
هارراه  سید 
علی کیا

2-1-10043-30-1-0-0 130
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 73 مورخ 1396/03/24 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 388/13 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 134/65 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1397)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 33/55 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33/55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33/55 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33/55 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/45 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 5/35 مترمربع -6
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -8
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش یک درب 2/50 متري ، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك 

.حاشیه اي) لذا داراي دو باب عوارض کسري پارکینگ می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 82 درصد می باشد.(به میزان 23 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ادعاي مالک و ارجاع مجدد امر به 
کارشناس درخصوص سال وقوع تخلف و تایید استحکام بنا با توجه به نظریه 

کارشناس رسمی دادگستري به شماره 162993-98.9.11 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز، درخصوص دو بناي احداثی با قدمت سال 1349 که صرفا تعمیرات 
بدون اضافه بنا در آن صورت پذیرفته، احداث بنا قبل از تصویب طرح جامع، قابلیت 
طرح و رسیدگی در کمیسیون را ندارد لذا به رد آن اظهار نظر می گردد . ضمن نقض 

دادنامه بدوي قرار رد درخواست شهرداري، صادر می نماید.  

ردتخلف 122.2  0
 

55000  , 1349 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/19 2/98/14153 تجدید 
نظر

-
ضیابري--م
اسالی - بن 
بست کیهان

2-2-10058-15-1-0-0 130
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم ، به مبلغ  

126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 40  1.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52,500,000(پنجاه و 

 دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

2100000  , 1395  کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي 
پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی قدیمی اعیان در سه قسمت  دو واحد مسکونی مجزا 
برابر سوابق  نوسازي قدمت ملک سال 1349 میباشد با توجه به عدم همکاري مالک   در 
خصوص ارائه مدارك و بالمانع مساحت ذکر شده در جدول کاربریها  بصورت تقریبی بوده  
حالیه مالک  عدم توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري با تخریب قسمتی 

ازسربندي اعیان قدیمی با حفظ دیوار ها و مرمت آن  مبادرت به تعمیرات کلی و تبدیل به 
مسکونی با درب نفر رو  اقدام نموده وضع موجود 3 واحدمسکونی میباشد  موارد تخلف به 

: شرح زیر است
اعیان قدیمی مسکونی بسطح 42/76 متر مربع (قدمت سال 1349) -1
اعیان قدیمی مسکونی  بسطح 79/44 متر مربع ( قدمت سال1349) -2

احداث بناي بدون مجوز بسطح تقریبی 40 متر مربع ( سال تخلف 1395) -3
به جهت احداث داراي یکباب کسري پارکینگ (سال محاسبه تخلف 1395) -2

با توجه به خط پروژه شماره 750 موجود در شهرداري  بسطح تقریبی 65/14 متر مربع در  
 حریم رودخانه قراردارد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه 
بالکن تجاري به مساحت 6.5  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 5,850,000(پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 6.5  4
 

225000  , 1379 1398/11/27 بالکن خارج از حد مجاز 2/98/14154 بدوي خیابان 
سردارجنگ
ل-روبروي 
دبستان 
شهید لطفی

2-2-10169-72-1-2-0 130
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

16.5  0
 

225000  , 1379  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شد از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند اجاره  ارائه داده شده  از طرف متقاضی ) میباشد

.مغازه داراي بالکن بتنی میباشد
از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/463 مورخ 1378/01/17 بوده  که 

.بپیوست میباشد
از بابت احداث بالکن به مساحت 10 متر مربع داراي مجوز از شهرداري به شماره 2/33/1011 

مورخ 1378/01/29 بوده که مدارك ان بپیوست  میباشد
حالیه با توجه به بازدید بعمل امده مشخص گردید که بالکن ساخته شده داراي مساحت 
16/5 متر مربع بوده که به مساحت 6/5 متر مربع مازاد مجوز صادره میباشد . (بالکن بتنی  

بوده با سال ساخت 1379)
مغازه در حال حضار به شغل لباس زنانه مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد 

.استاندارد میباشد
به استناد خط پروژه شماره 724 قسمت اعظم مغازه به مساحت 16/5 متر مربع از اعیان در 

تعریض قرار دارد
     .مراتب  جهت استحضار و صدور دسنترو مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

130
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات اعضاي کمیسیون 
در بازدید از ملک موردنظر، تخلف مالک در تبدیل و توسعه مسکونی به تجاري، محرز 
و مسلم است ، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 

مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات 
کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 60563 مورخ 98/4/14 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1،666،297،200 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 333,259,440(سیصد و  سی و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  نه 
هزار و  چهارصد و  چهل) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 87.55  0
 

3360000  , 1363
 , 1394

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/05 2/98/14156 تجدید 
نظر

خ سردار 
---جنگل

2-2-10169-74-1-0-0 130
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 1398/11/05 کسري پارکینگ 2/98/14156 تجدید 
نظر

خ سردار 
---جنگل

2-2-10169-74-1-0-0 130
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب خانه دو اشکوبه مشتمل 
.بر دو باب دکان به مساحت 90.26 مترمربع (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده ملک فوق بصورت یک باب ساختمان دو طبقه روي همکف و سه طبقه 
روي زیر زمین مشمل بر 5 باب مغازه و دو واحد مسکونی می باشد.(در این خصوص الزم به 
توضیح است که دو باب مغازه در زیرزمین (واقع در حد غربی مشرف به بازارچه رازي) و سه 
باب دیگر واقع در همکف (واقع در حد شرقی مشرف به خیابان سردار جنگل) بوده و ورودي 

.دو واحد مسکونی نیز از سمت خیابان سردار جنگل می باشد)
ملک فوق در سال 1363 تفکیک گردیده و لی براي قطعات تفکیک سند مجزا دریافت 

.نگردید و به همان صورت باقی مانده است
از بابت سوابق داراي بالمانع شماره 6780 مورخه 1363/02/29 مندرج در صورت مجلس 
تفکیکی شماره 1978 مورخه 1363/03/22 و  از بابت تبدیل دو باب انباري (قطعات 5 و6 
تفکیکی به ترتیب به مساحت هاي 30.71 مترمربع و 31.54 مترمربع) به مساحت کلی 
62.25 مترمربع داراي راي شماره 6897 مورخه 1378/09/17 کمیسیون ماده صد و از بابت 
تبدیل زیر راه پله به مغازه داراي سوابق در واحد محترم تخلفات و بالمانع شماره 

3/33/10323 مورخه 1375/06/22 و ضمنا از بابت توسعه بناي تجاري 7.61 مترمربع (تبدیل 
قسمتی از شوفاژ خانه به مغازه) و تبدیل شوفاژ خانه به مغازه به مساحت 20.40 مترمربع و دو 
باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي تخریب شماره 2/94/8648 مورخه 1394/07/07 
کمیسیون ماده صد بوده که تا کنون اجرا راي نگردیده و داراي مابه التفاوت خالف به شرح 

:زیر می باشد
(قبل از اعالم مابه التفاوت خالف، الزم به ذکر است با توجه به راي تخریب فوق االشاره و 

.عدم اجراي آن مجددا جزء خالف محسوب گردیده است)
تبدیل قسمتی از شوفاژ خانه به مساحت 7.61 مترمربع به مغازه تجاري بصورت اضافه  -1

.نمودن به مغازه حد جنوبی.(سال وقوع تخلف 1394)
تبدیل قسمتی از شوفاژ خانه به مساحت 20.40 مترمربع به مغازه بصورت احداث یک  -2

.واحد تجاري.(سال وقوع تخلف 1394)
احداث بالکن تجاري براي مغازه جدید  االحداث (آیتم شماره 2) به مساحت 13.5  -3

.مترمربع با مصالح بتنی.(سال وقوع تخلف 1394)
احداث بالکن به مساحت 14.5 مترمربع براي مغازه قطعه اول تفکیکی.(سال وقوع تخلف  -4

(1363.
احداث بالکن سراسري به مساحت 31.54 مترمربع براي مغازه قطعه دوم  تفکیکی.(سال  -5

.وقوع تخلف 1363)
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.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1394) -6
.ضمنا مالک اقدام به کف ساز قسمتی از معبر حد غربی نموده است -7

الزم به توضیح است به اظهار مالک سرقفلی مغازه هاي قطعه اول و دوم تفکیکی به غیر 
.واگذار گردیده و تخلفات مربوط به این قطعات توسط غیر صورت گرفته است

:ضمنا مشخصات صنفی مغازه هاي فوق الذکر به شرح زیر است
.مغازه اول از حد شمالی واقع در زیرزمین فاقد تابلو و فعالیت شغلی می باشد -1

مغازه دوم از حد شمالی واقع در زیرزمین داراي تابلو به ابعاد تقریبی 2*8.5 متر و به  -2
.مساحت کلی 17 مترمربع که بصورت نانوایی مورد استفاده می باشد

مغازه اول از حد شمالی واقع در طبقه همکف داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.5*0.5 متر و  -3
.به مساحت کلی 0.75 مترمربع که فاقد فعالیت شغلی می باشد

مغازه دوم از حد شمالی واقع در طبقه همکف داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.2*3.5 متر و  -4
.به مساحت کلی 4.2 مترمربع که بصورت فرش فروشی می باشد

مغازه سوم  از حد شمالی واقع در طبقه همکف داراي تابلو به ابعاد تقریبی 0.75*3.75  -4
.متر و به مساحت کلی 2.81 مترمربع که بصورت عکاسی می باشد

به استناد خط پروژه شماره 724 به مساحت تقریبی 53 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي 
.عقب نشینی می باشد

حالیه با توجه به اینکه ملک فوق از بابت پاره اي از تخلفات داراي راي بدوي مبنی بر تخریب 
بوده و مجددا در جلسه تجدید نظر مطرح گردیده کمیسیون محترم ماده صد ضمن اعاده 
پرونده به شهرداري منطقه، خواستار ارائه گزارش سایت کل ملک و قطعه هاي تفکیک مغازه 

 .ها و سابقه آنها و سپس به کمیسیون گزارش تکمیلی ارائه نماید
**********

حالیه با توجه به ارسال گزارش فوق به کمیسیون ماده صد، نامه شماره 88713 - 
1395/05/07  از آن دبیر خانه محترم واصل گردیده که طی آن اعالم گردیده با توجه به 
محتویات پرونده و ادعاي مالک مبنی بر پرداخت عوارض خالف ساهتمانی، ضرورت دارد 
شهرداري نسبت به اعتراض مالک بررسی و چنانچه این پرداخت هاي صورت پذیرفته 
گزارش جامع تري تهیه و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نماید که در این 
زمینه الزم به توضیح است که سوابق خالف ایشان بررسی گردیده و گزارش فوق بر اساس 
آن تهیه شده است و در خصوص سوابق خالف در صورت دارا بودن سوابق مازاد بر موارد 

..اعالم شده فوق نیاز باه گواهی محترم واحد خالف می باشد
**********

حالیه در پاسخ به نامه شماره 57972 مورخه 1396/03/28 کمیسیون مترم ماده صد اعالم 
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می گردد اوال در نامه مذکور، هیات کارشناسان یک کسري پارکینگ مازاد بر گزارش 
شهرداري اعالم نمودند که با توجه به کنکاشت صورت گرفته مشخص گردید که این قضیه 
برعکس بوده و شهرداري یک باب کسري پارینگ مازاد بر گزارش هیات کارشناسان اعالم 
نموده است لذا حالیه با در نظر گرفتن این موضوع که این کسري پارکینگ به اشتباه انعکاس 
داده شده است اعالم می گردد یک باب کسري پارکینگ تجاري اعالم شده توسط شهرداري 
صحیح بوده و سابقا نیز با توجه به اینکه از بابت تخلفات صورت گرفته راي تخریب صادر 
گردیده بود، موضوع کسري پارینگ منتفی گردید ولی حالیه با توجه به عدم تخریب و اجرا 

.راي کمیسیون ماده صد، کسري پارکینگ مجددا  موضوعیت پیدا می کند
**********

حالیه در پاسخ به نامه شماره 60770 مورخه 1398/04/16 کمیسیون مترم ماده صد و  نظریه 
.هیات کارشناسی سه نفره اعالم می گردد نظریه مذکور مورد تایید می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 37470  مورخ 1398.03.09  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 38.780.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
7,756,000,000(هفت میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 253  0
 

3360000  , 1388
 , 1390
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/29 2/98/14157 تجدید 
نظر

مطهري- -
آموزش و 
--پرورش

2-3-10228-5-1-0-0 131
0

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداریها  بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,105,614,000(یک میلیارد و  یکصد و  پنج میلیون و  

ششصد و  چهارده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1075.5  4
 

257000  , 1377 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 735,850,000(هفتصد و  سی و  پنج میلیون و  هشتصد و  

پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 625  2
 

3360000  , 1377
 , 1388
 , 1396
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -160384-98/9/6 کمیسیون محترم  شعبه ( 4) در خصوص 
 تخلف صورت گرفته بهمراه ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  و مسئول ناحیه 3 
منطقه 2 در محل حاضر و با توجه به عدم همکاري پرسنل مجتمع آموزشی در خصوص 

بازدید از داخل ملک و ارائه مدارك و عدم ورود به داخل ملک مساحت و متراژ اعالم شده در 
جدول کابرهیا بصورت تقریبی  و در خصوص  مغازه ها به استناد گزارش کارشناس رسمی 
دادگستري بوده که پس از ارائه مدارك و کروکی نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود 
وضعیت موجود مکان صدرالذکر  بصورت 3 طبقه روي  4 باب مغازه شامل همکف بسطح 
تقریبی  300 متر مربع از این مقدار بسطح تقریبی  228 متر مربع بصورت 4 باب مغازه ( 
مساحت اعالم شده مغازه ها به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري ) و مابقی 
بصورت تجاري بعنوان مجتمع آموزشی و رفاهی  شهید مطهري طبقه اول بسطح تقریبی 
334/50 متر مربع از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع بصورت پیش آمدگی به سمت 
خیابان مطهري طبقه دوم بسطح تقریبی 334/50 متر مربع از این مقدار بسطح 34/50 متر 
مربع بصورت پیش آمدگی به سمت خیابان مطهري طبقه سوم بسطح تقریبی 334/50 متر 
مربع از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع بصورت پیش آمدگی به سمت خیابان مطهري 
: مساحت کل اعیان بسطح 1303/50متر مربع میباشد موارد تخلف با توجه به شرح زیر است

: تبدیل پیلوت به 4 باب مغازه  به شرح زیر -1
باب اول بسطح   103متر مربع با فعالیت شغلی فروش لباس مجلسی داراي تابلوي تبلیغاتی 
به ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري شانا ( سال محاسبه تخلف به استناد 

گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال  1388)
باب دوم بسطح 27 متر مربع  و نیم طبقه بالکن  بسطح 25 متر مربع با فعالیت شغلی مانتو 
فروشی  داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري 
تهنیا ( سال محاسبه تخلف به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال 

(1390
باب سوم بسطح   60 متر مربع در دو دهنه با فعالیت شغلی فروش کیف و کفش داراي تابلوي 
تبلغاتی به ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري آدینه سبز ( سال محاسبه 

تخلف به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال 1396)
باب چهارم بسطح   38  متر مربع با فعالیت شغلی مانتو فروشی  داراي تابلوي تبلیغاتی به 
ابعاد ( ارتفاع 1متر در طول دهنه مغازه ) با نام تجاري زیکزاك ( سال محاسبه تخلف به 

استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري مربوط به سال 1396)
به جهت تبدیل داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري  سال محاسبه براي دوباب کسري -3 

پارکینگ مربوط به سال 1388 و دوباب دیگر کسري پارکینگ مربوط به سال 1396
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. میباشد 
پیلوت بسطح تقریبی 72 متر مربع بصورت اتاق پذیرش مجتمع آموزشی و رفاهی  با نام   -4 
تجاري  مجتمع آموزشی و رفاهی  شهید مطهري داراي تابلوي تبلیغاتی  به ابعاد ( ارتفاع 2 

 متر در طول 3 متر )
طبقه اول بسطح تقریبی 334/50 متر مربع ( از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع   -5

 بصورت پیش آمدگی  بسمت خیابان مطهري ) مجتمع آموزشی و رفاهی
طبقه دوم بسطح تقریبی 334/50 متر مربع ( از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع   -6

 بصورت پیش آمدگی  بسمت خیابان مطهري ) مجتمع آموزشی و رفاهی
طبقه سوم بسطح تقریبی 334/50 متر مربع ( از این مقدار بسطح 34/50 متر مربع -7

 بصورت پیش آمدگی  بسمت خیابان مطهري ) مجتمع آموزشی و رفاهی
 داراي 21 باب کسري پارکینگ تجاري -8

. سال محاسبه تخلف بر اساس براي آیتم 4و5و6و7و8 مربوط به سال 1377 میباشد
مطابق نامه معاونت شهرسازي بشماره  33/11924 - 1385/10/07 در زمان نوسازي رعایت  

.ضوابط طرح تفضیلی جاري به خیایان مطهري فاقد عقب نشینی میباشد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري  پرسنل مجتمع آموزشی گزارش  بصورت تقریبی و 
خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي 
دیگر خالف که قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري 
ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم 

     .میگرد

با توجه به نامه شماره 173225 مورخ 98.9.25 شهرداري که عنوان نموده (با توجه به 
بالمانع هاي  صادره ملک مورد نظر تخلف زیر بنایی ندارد ) قابلیت طرح و بررسی در 

کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 130  0
 

55000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/30 2/98/14159 فرم 
قرار

خیابان 
تختی-انتها
ي کوچه 
قربانی
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/347-97/7/8 ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك 
فوق بصورت 4باب مغازه هرکدام بدون مجوز مبادرت به تعمیرات جزئی شامل : نصب شیشه 
سیکوریت و درب کنترلی  و کف سازي و کاشیکاري  اقدام نموده اند با توجه به بسته بودن 
مغازه ها وعدم همکاري وعدم ورود به داخل ملک تمامی ابعاد اعالم شده در جدول کاربریها 
بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود موارد تخلف به شرح زیر 

: است
مغازه اولی : بصورت یکباب مغازه در 3 دهنه بمساحت تقریبی 50 متر مربع داراي بالکن  -1

 بسطح تقریبی 20 متر مربع  با فعالیت شغلی دوچرخه فروشی
مغازه دومی : بسطح تقریبی 20 متر مربع  با فعالیت شغلی  بدلیجات  داراي تابلوي  -2

تلبیغاتی به ابعاد ( ارتفاع1/30متردر طول دهنه مغازه 3متر)
 مغازه سومی:بسطح تقریبی 20 متر مربع فاقد فعالیت شغلی -3

مغازه چهارمی : بسطح تقریبی 20 متر مربع با فعالیت شغلی کاالي  برق پور قلی  داراي  -4
تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ( 1/30 متر در طول دهنه مغازه 3 متر)

سال محاسبه تخلف تقریبی 1360 ( در خصوص سال محاسبه تخلف پس از ارائه مدارك قابل 
بررسی خواهد بود)

.در خصوص مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت متعاقبا اعالم میگردد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

---------------------------
احتراما عطف گزارش شماره 2/33/31917 صدرالذکر که بصورت غیابی گزارش شده بوده و 
بلحاظ عدم همکاري منجر به راي کمیسیون ماده صد بدوي بشماره 97/10/25-2/97/12902
 مبنی بر تخریب صادر گردیده بود حالیه با توجه به نامه شماره ش ر-98/6/17-121602 
کمیسیون محترم شعبه (5) با توجه به بر رسیهاي بعمل آمده و سوابق موجود در شهرداري  
مکان فوق برابر  مدارك ارائه شده  بصورت ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب 
انباري  و دفترکار  و یک باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) 

 .میباشد.وضع موجود بصورت یک باب مغازه  انباري و دفتر کاري  میباشد
دفتر کار   بصورت تجاري بوده  و کرکره بصورت ریموتی به سمت شارع عام داشته  و در 
بازدید بعمل امده خالی و فاقد فعالیت شغلی   بوده و  بخشی از دفتر کار به   مساحت 4/99 
در سند به شماره 157/6 قرار دارداز بابت کل ملک داراي بالمانع از شهرداري به شماره 
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15054 مورخ 1359/04/09 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد. به استناد بالمانع 
فوق داراي بالمانع بشماره 2/33/327624-98/6/7 و بالمانع بشماره 

2/33/328485-98/6/7 میباشد . با توجه به بالمانع هاي صادره تخلف زیربنایی ندارد. 
. سوابق بالمانع منضمه میباشد

-----------------------------

 

باتوجه به نامه شهرداري به شماره 173200 مورخ 1398/09/25 مبنی بر صدور موافقت 
و اعالم شهرداري در بازسازي سربندي ساختمان، تخلف اعالمی،  موقعیت رسیدگی 

ندارد و قرار رد درخواست شهرداري صادر می نماید. 

ردتخلف 15  0
 

80000  , 1370 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/05 2/98/14160 بدوي امام -
خمینی-بح
ر 

العلوم-بازار
چه حاج 
-وکیل
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توضیحات بازدید احتراما پیرو  گزارش شماره 2/33/325780-98/5/23 شهرداري منطقه و عطف بنامه 
شماره ش ر -140250-98/8/9 کمیسیون محترم  شعبه ( 1)  با توجه به مدارك ارائه شده  

داراي برگ اسناد رسمی از نوع سند قطعی غیر منقول و بالمانع بشماره 
3/33/75192-91/12/1و 2/33/326186-98/4/2 میباشد. سوابق از متقاضی اخذ و درج در 

.پرونده گردیده و منضمه میباشد
.با توجه به بالمانع صادره تخلف زیربنایی ندارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه ، محرز و مسلم است لیکن با 
توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت 
قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 915,306,000
(نهصد و  پانزده میلیون و  سیصد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 166.5  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/01 2/98/14161 بدوي ساغریسازا
ن- پشت 
مسجد 
گلدسته 
-کوچه 
عطار 
نیشابوري
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه 
پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 403 
مورخه 1386/12/28 بصورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.1211 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 46.56 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف (در سازه اصلی) به مساحت 0.59 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 2.15 مترمربع بصورت احداث سایبان جهت تامین  -1-1
.پارکینگ.(سال وقوع تخلف 1398)

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.59 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.59 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.59 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 5.96 مترمربع.(در خصوص این طبقه الزم به توضیح  -5
است که در زمان صدور پروانه این طبقه بصورت زیرشیروانی بوده و حالیه بصورت یک طبقه 

.داراي سقف مسطح (مانند سایر طبقات) می باشد).(سال وقوع تخلف 1395)
احداث راه پله، آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 38.45 مترمربع که از این  -6
مقدار به مساحت 23.28 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور (سال وقوع تخلف 1395) و 
.مابقی به مساحت 15.17 مترمربع بصورت انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)
با توجه به اینکه نصف مساحت مفید زیرشروانی در زمان صدور پروانه جزء تراکم  -7
محاسبه گردیده و حالیه زیرشیروانی بصورت یک طبقه کامل اجرا گردیده لذا داراي بناي 
.مازاد بر تراکم به مساحت 84.65 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 37.44 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.9 متر است)(سال وقوع تخلف 1395)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 12 واحد به 11 واحد -9

با توجه به عدم تایید پارکینگ شماره 6 (جانمایی شده در کروکی نقشه برداري) داراي  -10
.یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -11
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -12

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -13
الزم به توضیح است در زیر راه پله داراي سرویس بهداشتی مشاعی به مساحت 1.61 
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.مترمربع می باشد
همچنین داراي تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/13921 مورخه 

:1398/08/11 به شرح زیر می باشد
(نظر به اینکه گزارش درخواستی توسط شهرداري و مطابق پروانه می بایست تنظیم گردد لذا 

.ضرورت دارد شهرداري به این امر اقدام نماید)
ضمنا در پاسخ به نامه شماره 144285 مورخه 1398/08/14 کمیسیون محترم ماده صد به 

.موضوع رسیدگی و گزارش فوق الذکر تنظیم گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري راي به جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,088,000(دو میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 11.6  4
 

45000  , 1361 بالکن بدون پروانه 1398/11/26 2/98/14162 بدوي -
تختی--بن

7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -180284-97/9/19 کمیسیون محترم   شعبه (1) از پالك 
فوق بصورت یکباب ساختمان مسکونی 3 طبقه روي مغازه  برابر سوابق داراي بالمانع بشماره 
34789-60/12/15 میباشد   وضع موجود ساختمان بصورت 3 طبقه روي دوباب مغازه باب 
اول بصورت دودهنه با فعالیت شغلی فروش فرش با نام تجاري ساوین که در زمان بازدید 
بسته بوده و اظهار نظر در خصوص  بالکن پس از بازدید از داخل ملک متعاقبا اعالم میگردد 
و باب دوم بصورت مشاور امالك با نام تجاري حقیقت که داراي بالکن سرتاسري میباشد با 
توجه به عدم همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك و عدم ورود به داخل ملک تمامی ابعاد 
اعالم شده در جدول کاربریها بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد 

: بود موارد تخلف به شرح زیر است
احداث بالکن  سرتاسري بر روي مغازه در طبقه همکف بسطح تقریبی 11/60 متر مربع با    -1
فعالیت شغلی  مشاور امالك همچنین از بابت مغازه با توجه به مدارك ارائه شده از سوي 
مالک داراي سند مالکیت دفترچه اي  بشماره ثبتی 190/1 باقیمانده  بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه  بمساحت 11/60 متر مربع مربوط به قطعه سوم تفکیکی  که برابر سوابق موجود 
 در شهرداري داراي بالمانع تفکیک بشماره 19497-60/4/24 و 50876-60/11/5 میباشد
در خصوص بالکن سرتاسري بصورت چوبی سوابق بالمانع رویت نشده است  قدمت آن 

. مربوط به بعد از بالمانع سال 1361 میباشد
----------------------

الزم بذ کر است در خصوص استفاده  طبقه دوم و سوم  به  بصورت آموزشگاه  زبان کیش و 
. کادوس داراي پرداخت عوارض بهره برداري موقت میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي جالل اکبري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.25 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقه اول بمساحت 7.61 مترمربع و درطبقات دوم و سوم به مساحت 0.56مترمربع و 
همچنین تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی بمساحت 9.63 مترمربع ، با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 28,845,500(بیست و  هشت میلیون و  

هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.61  0.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 2/98/14163 بدوي الکانی-امی
ن 

اصغري-روب
روي بنگاه 
فروزش
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درخصوص احداث طبقه مازاد ( طبقه چهارم) بمساحت 52.78 مترمربع  با توجه به 
گواهی تایید استحکام بنا بشماره 173648 مورخ 1398.09.25( ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز) و با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 490,854,000
(چهارصد و  نود میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 52.78  3
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ 1390/07/17 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 250/5 متر 

 .مربع صادر گردیده است
داراي راي کمیسیون ماده 5  مورخ 1389/12/15  که با احداث بنا بصورت 3 طبقه برروي 

 .پیلوت با سطح اشغال 100% با رعایت تامین پارکینگ موافقت میگردد

حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري (فاقد فعالیت کارگزي بوذه و 
ملک  مورد استفاده مالک قرار میگیرد) بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 61/76 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/25 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 2/8 مترمربع - 2
احداث کنسول در طبقه اول  برخالف پروانه صادره به سمت شارع  عام به مساحت 7/61  -3

 متر  مربع
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/56 متر مربع که از این مقدار به مساحت 0/31 متر -3

 .مربع کنسول  عالوه بر کنسول  داده شده زمان پروانه میباشد
اضافه بنا  درطبقه سوم به مساحت 0/56 متر مربع که از این مقدار به مساحت 0/31 متر -4

 .مربع کنسول  عالوه بر کنسول  داده شده زمان پروانه میباشد
اضافه بنا در طبقه 4  بصورت طبقه مازاد   به مساحت 52/78 متر مربع   که از این مقدار  -5
به مساحت 37/93 متر مربع بصورت  تراس غیر مسقف بوده و به مساحت 12/75 متر مربع 

 . از تراس  توسط سایبان مسقف شده است
 کاهش بنا راه پله آسانسور به مساحت در طبقه چهارم به مساحت 6-10/43

در زیر  شیروانی به مساحت 19/58 متر مربع پروانه صادر شده  بوده که مالک اقدام به  
ساخت بصورت طبقه مازاد به مساحت 61/93 متر مربع نموده که از این مقدار به مساحت 
37/93 متر مربع تراس غیر مسقف بوده و مساحت راه پله را 9/15 متر مربع اجرا نموده و 

.داراي کاهس بنا در راه پله به مساحت 10/43 متر مربع میباشد
با توجه به اینکه زمان پروانه داراي 10% تشویقی اسانسور بوده و  در حال حاضر اسانسور -7
.را اجرا ننموده داراي بازگشتی تشویقی آسانسور به مساحت 9/63 متر مربع میباشد

*********************************************************
************************

 .تبصره ماده 7 ندارد
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.کسري پارکینگ ندارد
 مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

 با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل 
تخریب به جریمه ) با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  

1,801,497,600(یک میلیارد و  هشتصد و  یک میلیون و  چهارصد و  نود و  هفت هزار 
و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 268.08  2
 

3360000  , 1396 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/09/26 2/98/14164 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوارامام -
خمینی 
-خیابان 
پاستور-مح
مدنژاد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

179,306,400(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 106.73  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوصی یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 138.18  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري و 
افزایش واحد تجاري از یک واحد به دو واحد تجاري محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی  به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به 
کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 180746 مورخ 97/09/19 (ثبت دبیرخانه 

شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.495.500.000 ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 299,100,000(دویست و  نود و  نه میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 12.45  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1398/09/26 2/98/14164 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوارامام -
خمینی 
-خیابان 
پاستور-مح
مدنژاد
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 54 مورخ 1395/08/18 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 476.33 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 262.39 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34.90 مترمربع -1
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42.10 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -3
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -4
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 61.06 مترمربع  که از این مقدار به مساحت 18.96  -5
. مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز در حد جنوب است
.اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.21 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 12.45  -7
 .مترمربع

رعایت یک بیستم مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده که در زمان  -8
. پایانکار الزامی است

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی -9
.در طبقات مجموعاً به مساحت  5.69 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 4 واحد به  -10
مساحت 138.18 متر مربع ( به مساحت 69.09 متر مربع درطبقه 2 و به مساحت 69.09 متر 

. مربع درطبقه 4 )   است
.ارتفاع پیلوت متعاقباً و بعد از اجراي کفسازي اعالم می گردد -11

با توجه به افزایش واحد تجاري از 1 به 2 واحد تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري  -12
دارد. ( با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ ،  و تامین یک واحد پارکینگ از این 

طریق پارکینگ شماره 4 مشمول اخذ عوارض درآمدي است )
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -13
تبصره مذکور  به مساحت کلی  106.73 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.78 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
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. موجود 78.72 درصد است
سال وقوع 1396

ضمنا الزم به یادآوریست قبال در هنگام صدور پروانه ساختمانی و برابر بند4صورتجلسه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 95/3/19 با تغییرکاربري ازمسکونی به نوارتجاري مخالفت گردیده و 
با احداث 4 طبقه مسکونی برروي یک باب مغازه حداکثر به مساحت 25 مترمربع به ارتفاع 
3.40 متر(فاقدبالکن) و احداث پیلوت به ارتفاع 2.40متر بارعایت 60% مساحت عرصه 
.باقیمانده وتامین پارکینگ براساس آخرین ضوابط پارکینگی مصوب، موافقت گردیده است
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که اجرا گردیده است
. درخواست گواهی عدم خالف دارند

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,016,000,000(دو میلیارد و  

شانزده میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 300  2
 

3360000  , 1394
 , 1397

مساحت کسري پارکینگ 1398/10/02 2/98/14169 تجدید 
نظر

بلوار امام -
--خمینی

2-3-10034-65-1-0-0 131
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
و تبدیل به بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره  130960 مورخ 98/07/22معادل 
23,419,740,000(بیست و  سه میلیارد و  چهارصد و  نوزده میلیون و  هفتصد و  چهل 
هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان ، مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض به متراژ 1.35 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با 
اخذ تعهد ثبتی می باشد.

جریمه 587.09  0
 

3360000  , 1394
 , 1397

 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید :مکان ارائه شده شامل دو قسمت می باشد

قسمت اول (بخش قدیمی هتل پردیس): ششدانگ عرصه و اعیان (ساختمان سه اشکوبه) به 
مساحت 606 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد که بر روي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1500 مورخ 1361/12/26 جهت احداث ساختمان سه اشکوبه به مساحت 1455 مترمربع طبقه 
اول به صورت مغازه و پارکینگ و بقیه طبقات به صورت مسکونی صادر شده است که حالیه 
به صورت چهار طبقه بر روي تجاري بوده که داراي بالکن نیز می باشد،همکف به عنوان کافی 
شاپ و طبقات به صورت هتل در حال استفاده می باشد از بابت آن داراي بالمانع به شماره 

.2/33/23648 مورخ 1383/07/12 بوده و پس از آن خالف ندارد
********************************************

قسمت دوم (بخش جدید هتل پردیس) : ششدانگ عرصه و اعیان قطعه سوم تفکیکی به 
مساحت 261/70 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد، بر روي آن پروانه ساختمانی به شماره 
609 مورخ 1367/12/27 شامل زیر زمین و سه طبقه روي پیلوت به مساحت کلی 1391/68 
مترمربع با اسکلت بتنی صادر شده است و حالیه ساختمانی است به صورت پنج طبقه که 
طبقات همکف و اول آن هنوز نازك کاري نشده اند و طبقات فوقانی به صورت هتل در حال 

.استفاده می باشند
حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بناي کلی به 

:مساحت 111/08 مترمربع نسبت به پایانکار صادره به شرح زیر می باشد
 کاهش بنا در همکف به مساحت 77/45 مترمربع-1

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 77/45 مترمربع-2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 40/5 مترمربع-3

کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 40/50 مترمربع-4
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 41/18 مترمربع-5

اضافه بنا از بابت احداث محوطه مسقف (تجاري) به مساحت 55/54 مترمربع در حیاط -6
خلوت (سال تخلف 1394)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 55/54 مترمربع از بابت احداث بنا در حیاط خلوت -7
(سال تخلف 1394)

تبدیل همکف به یکباب مغازه هفت دهنه به مساحت 186/03 مترمربع (سال تخلف  -8
(1397

تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري به مساحت 284/28 مترمربع (به مساحت 55/54 -9
مترمربع با سال تخلف 1394 و به مساحت 228/74 مترمربع با سال تخلف 1397)
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با توجه به دفترچه ضوابط جدید پارکینگ جهت اظهار نظر در خصوص کسري پارکینگ -10
نیاز به استعالم از اداره کل میراث فرهنگی می باشد که در این خصوص داراي نامه از میراث 
به شماره 942/131/8350 مورخ 1394/12/12 با این مضمون می باشد : ملک مورد نظر خارج 
محدوده بافت تاریخی شهر رشت واقع گردیده و نداشتن پارکینگ براي هتل به جهت 

.ساختار قدیمی مجموعه از نظر این اداره کل بالمانع می باشد
داراي 12 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.(3 باب کسري پارکینگ تجاري با سال  -11

تخلف 1394 و 9 باب کسري پارکینگ تجاري با سال تخلف 1397)
*********************************************************

***********************************************

قابل ذکر است از بابت تبدیل قسمتی از پارکینگ به مساحت 200 مترمربع به یک واحد 
تجاري در هفت دهنه و بالکن سراسري به مساحت 200 مترمربع و 8 باب کسري پارکینگ 
تجاري داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد طبق صورتجلسه مورخ 1389/04/03 و همچنین 
 تجدیدنظر به شماره 9657 مورخ 1389/05/25 مبنی بر تخریب بناي مذکور می باشد
همچنین داراي راي  کمیسیون  بدوي ماده صد به شماره2/95/9556 مورخ 1395/05/12 
بوده که در  راي صادره از بابت 166/62 متر مربع (55/54 اضافه بناي تجاري  در حیاط 
خلوت- 55/54 اضافه بنا در طبقه اول و  55/54 تبدیل طبقه اول به تجاري )  داراي راي 
تخریب بوده که  راي تخریب صورت نگرفته است  و همچنین از بابت 414/77 متر مربع 
(186/03 تبدیل همکف به مغازه و 228/74 متر مربع بالکن تجاري به دلیل اینکه در اراي 
کمیسیون ماده صد که در زیر به ان اشاره شده است داري راي تحریب بوده قابلیت طرح  

 . مجدد را ندانسته  است
همچنین از بابت 414/77 متر مربع (186/03 متر مربع تبدیل همکف به مغازه و 228/74 متر 
مربع احداث بالکن تجاري )  طبقه اراي شماره 6079 مورخ 1389/04/10 کمیسیون بدوي و 
9657 مورخ 1389/05/25 کمیسیون تجدید نظر که بپیوست بوده  داراي راي تخریب بوده و 

.راي تخریب اجرا شده است
الزم به ذکر است که از بابت راي  تحریب فوق داراي صورت جلسه تخریب  مورخ 

 .1397/10/19  بوده که بپیوست میباشد

حالیه مالک مجددا اقدام به  تبدیل طبقه همکف به مغازه هفت دهنه به مساحت 186/03 متر 
مربع - احداث بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 284/28 متر مربع و احداث پله جهت 
راه دسترسی مغازه به بالکن نموده که با توجه به تخلف صورت گرفته داراي تخلفات به شرح 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



:زیر میباشد
اضافه بنا از بابت احداث محوطه مسقف (تجاري) به مساحت 55/54 مترمربع در حیاط -1

(خلوت (سال تخلف 1394
اضافه بنا در طبقه اول به صورت تجاري به مساحت 55/54 مترمربع از بابت احداث بنا در -2

(حیاط خلوت (سال تخلف 1394
تبدیل همکف به یکباب مغازه هفت دهنه به مساحت 186/03 مترمربع (سال تخلف -3

1397)
تبدیل طبقه اول به بالکن تجاري به مساحت 284/28 مترمربع (به مساحت 55/54 -4

(مترمربع با سال تخلف 1394 و به مساحت 228/74 مترمربع با سال تخلف 1397
داراي 12 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.(3  باب کسري پارکینگ تجاري با سال -5

(تخلف 1394 و 9 باب کسري پارکینگ تجاري با سال تخلف 1397
**************************************

به استناد خط پروژه شماره 2078-1311 از کل هتل به مساحت تقریبی 5/7 متر مربع در  
تعریض خیانهاي 45  و 30 متري قرار دارد که از این مقدار مغازه 7 دهنه احداث شده  به 
 . مساحت تقریبی 1/35 متر مربع در تعریض خیابان35 متري قرار گرفته است

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به قدمت بنا که در سال 1373 اتفاق 
افتاده و نظر به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 

سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در 
خصوص احداث بالکن، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  1,283,100(یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  سه هزار و  یکصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.29  3
 

130000  , 1373 1398/11/08 بالکن خارج از حد مجاز 2/98/14172 بدوي بازار-راسته 
بزازها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ابرائه داده شده توسط  متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب دکان  (طبق سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي اعالم شده  به 
 .استناد  نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

مغازه داراي بالکن  میباشد  وبا مغازه به شماره پالك 1699بصورت یکجا مورد استفاده قرار 
 .میگیرد

از بابت مغازه  داراي بالمانع از شهرداري به شماره 22539  مورخ 1336/06/05 بوده که در 
بنچاق به شماره 129644 مورخ 1336/06/06 در دفترخانه شماره 3 رشت ثبت و بپیوست 
بوده ولی از بابت وبالکن که بتنی بوده هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است . (بالکن وضع 

موجود با قدمت حدود 25 سال 1373)
 .با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیباشد

مغازه در حال حاضر با مغازه شماره 1699 بصورت یکجا به شغل تریکو و خرازي مشغول  به 
 .فعالیت بوده و فاقد  تابلو تبیلغاتی میباشد

مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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حسب محتویات پرونده، نظر به اینکه ساخت مغازه قبل از تهیه طرح جامع و تفصیلی 
شهر رشت بوده لذا مشمول اخذ جریمه نمی گردد. موضوع قابلیت طرح در کمیسیون 

را نداشته و به رد آن اظهارنظر می گردد. 

ردتخلف 6.72  0
 

70000  , 1346 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/08 2/98/14173 بدوي بازار-راسته 
 بزازها

2-1-10168-30-1-0-0 131
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با عنایت به قدمت بنا، به استناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن، حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  932,100(نهصد و  سی و  دو هزار و  

یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.39  3
 

130000  , 1373  بالکن خارج از حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ابرائه داده شده توسط  متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب دکان  (طبق سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي اعالم شده  به 
 .استناد  نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

مغازه داراي بالکن  میباشد  وبا مغازه به شماره پالك 1700 بصورت یکجا مورد استفاده قرار 
 .میگیرد

از بابت مغازه و بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است . (سال وقوع تخلف مغازه به 
استناد فیش برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 1346- وبا توجه  قدمت بالکن وضع موجود 

با قدمت حدود 25 سال 1373)
 .با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیباشد

مغازه در حال حاضر به شغل تریکو و خرازي مشغول  به فعالیت بوده و فاق تابلو تبیلغاتی 
 .میباشد

مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

131
9

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/11/12 2/98/14181 تجدید 
نظر

الکانی 
-خیابان 
امین 
 اصغري

2-2-10020-43-1-0-0 132
0

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 19.38 مترمربع , 
طبقه پنجم به مساحت 79.51 متر مربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 2.2 مترمربع و در زیرشیروانی به مساحت 14.22  مترمربع و تبدیل 
راه پله به انباري زیرشیروانی 2.17 متر مربع ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از 
ضریب  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,638,000,000(یک 

میلیارد و  ششصد و  سی و  هشت میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 195  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/111 مورخ 1397/12/19 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 1303.20 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:190.63 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 19.38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.38 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.38 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.38 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 79.51 مترمربع -6
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14.22 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و اسانسور به انباري  -8
زیرشیروانی(به کسر آیتم 6)به مساحت 2.17 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -9
طبقات به مساحت مجموعاً 2.20 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.40 متر می 

باشد.)
.به مساحت 72.42 مترمربع کسري فضاي باز دارد.رعایت فضاي سبز می گردد -10

تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 9 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي ماراد بر تراکم از  -11
.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 288.12 مترمربع می باشد

کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض و تعداد درب ورودي در حد شمال و  -12
غرب نسبت به پروانه صادره و با توجه به تامین دو باب پارکینگ بیشتر نسبت به پروانه 

بایستی عوارض درآمدي دو باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 75 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 81.64 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد

//.درخواست گواهی عدم خالف دارد

132
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید، اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف بوده است 
مستنداً با تقلیل ضریب از 2 برابر به 1.5 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 
169,545,600(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  پانصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد)  

ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 33.64  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/01 2/98/14184 تجدید 
نظر

خیابان عطاء 
آفرین 
کوچه 
چهارم-اولی
ن بن بست 
سمت چپ

2-2-10041-6-1-0-0 132
1

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/170 مورخ 1396/12/12 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2  واحد مسکونی به مساحت کلی 410.89 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:33.64 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.25 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.85 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11.85 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.69 مترمربع -4
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -5

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.12 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 65.47 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.سال تخلف 1397 می باشد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بار انداز بااعمال  ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 4,779,000(چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 42  0.5
 

297000  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 2/98/14188 تجدید 
نظر

بادي -
اهللا-مطهري
-خازن

2-3-10230-27-1-0-0 132
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند با توجه به  نامه اخطار ناحیه که به شماره 327966 مورخ 
1398/07/04 و  طی بازدید بعمل امده  بصورت شش دانگ یک باب خانه (طبق سند مالیکت 

 .ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد
 .وضع موجود بصورت خانه ویالئی با سوئیتئ  مجزا در همکف میباشد

از بابت  ملک داراي بالمانع از شهرداري به شماره 3/33/17506 مورخ 1378/08/17 بوده  
که در بنچاق به شماره 102244 مورخ 1378/08/25 در دفترخانه شماره 28 رشتن ثبت و 

.بپیوست میباشد
: طی بازدید بعمل امده تخلفات زیرمشاهده شده است

داراي دو  بارانداز یکی به مساحت تقریبی 24 متر مربع بوده  و دیگري به مساحت  -1
تقریبی 18 متر مربع با قدمت سال 1381

بدون دریافت مجوز از شهرداري اقدام به تعمیرات جزئی به شرح زیر نموده است (سال  -2
وقوع تخلف  1398)

 تعویض درب ورودي و پنجره ها-1
 کاشی کاري-2

***********************************************
از بابت 42 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13809 مورخ 

1398/09/16 بصورت تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/14188 مورخ 
.1398/10/24 بصورت جریمه میباشد
 .بعد از اراي صادره خالفی مشاهده نشد

 .به استناد خط پروژه شماره 1819 فاقد عقب نشینی میباشد
 .مراتب جهت  استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

132
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح مابه التفاوت تبدیل 
پیلوت به  تجاري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به پرداخت جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 16,228,800(شانزده 

میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1.61  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/12 2/98/14190 بدوي الکانی-صن
دوق 

عدالت-نب
ش بن بست 
گل سرخ

2-2-20086-153-1-0-0 132
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 218 مورخه 1396/12/28 به صورت 1 
طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 222/78 مترمربع 

.صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 106/58 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0/09 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/09 مترمربع -2
اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به مساحت 97/80 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 8/78 مترمربع. الزم به توضیح است از مقدار مزبور  -4
به مساحت 5/05 مترمربع از بابت افزایش مساحت انباري از 5 مترمربع به 10/05 مترمربع می 

باشد. (5/05 مترمربع عوارض درآمدي )
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5

مساحت 0/92 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به صورت تبدیل پیلوت مسکونی به زیربناي تجاري به مساحت 1/43  -6

مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به صورت تبدیل پیلوت مسکونی به پیلوت تجاري به مساحت 0/18  -7

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد -8
مشمول تبصره 7 نمی گردد. (در زمان صدور پروانه کال داخل تراکم)

بر اساس نامه شماره ش ر- 150628-1395 مورخه  s رعایت فضاي سبز و فضاي باز در پهنه
.1395/07/26 معاونت محترم شهرسازي و معماري الزامی نمی باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 107/71 مترمربع و تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي 
مسکونی به مساحت 1/06 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/97/13030 مورخ 1397/12/04 و راي تجدیدنظر به شماره 2/97/13133 مورخ 

1397/12/21 مبنی بر جریمه می باشد. همچنین از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 
21/41 مترمربع و دو باب کسري پارکینگ تجاري بنا بر آرا مزبور داراي راي تخریب و اعاده 
به وضع پروانه بوده که در وضع موجود راي تخریب اجرا گردیده و صورتجلسه تخریب مورخ 
1398/08/11 داراي امضا مسئول حراست، نماینده بازرسی و نماینده جلوگیري از تخلفات 

.ضمیمه گردیده است
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
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بناي مازاد بر تراکم به صورت تبدیل پیلوت مسکونی  به زیربناي تجاري به مساحت 1/43  -1
مترمربع

بناي مازاد بر تراکم به صورت تبدیل پیلوت مسکونی به پیلوت تجاري به مساحت 0/18  -2
مترمربع

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1/13 مترمربع  -3
کاهش در بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به 

مساحت 0/14 مترمربع ( کاهش نسبت به راي )
.قابل ذکر است مغازه مزبور به صورت فروشگاه محصوالت لبنی مورد استفاده قرار می گیرد
.آیتم هاي چک لیست پیوست گزارش بازدید در خصوص پایانکار ساختمانی رعایت می گردد

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
.رعایت پارکینگ و عقب نشینی می گردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارد

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف بوده است 
مستنداً با تقلیل ضریب از 2  برابر به 1.75 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 
485,394,000(چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  نود و  چهار هزار ) ریال 

نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 82.55  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/01 2/98/14191 تجدید 
نظر

دباغیان 
محمدنژاد-
کوچه 
علیزاده- 
کوچه سوم

2-3-10119-10-1-0-0 132
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/161 مورخ 1397/12/29 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 792.74 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:73.20 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.99 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.51 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12.51 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 12.51 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 19.04 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.64 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور به انباري زیرشیروانی به  -7
مساحت 9.35 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.40 متر می باشد.)

تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 7 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -8
.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 136.09 مترمربع می باشد

به مساحت 102.10 مترمربع کسري فضاي باز و به مساحت 60.27 مترمربع کسري فضاي  -9
.سبز دارد

کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است مطابق ضوابط مجاز به استفاده از 3 درب 3  -10
متري بوده که دو درب 4.50 و 6.50 متري تعبیه نموده فلذا بایستی عوارض درآمدي  دو  باب 

پارکینگی که به این صورت تامین نموده را پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 76.75 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
40,387,000(چهل میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هفت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.06  2.5
 

1200000  , 1369
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/03 2/98/14192 بدوي امام خمینی 
-روبروي 
بانک رفاه 
مرکزي 
-ساختمان 
برازنده

2-1-10139-15-1-12-0 132
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  برابر کپی سند 
 .مالکیت، داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد

:با توجه به بازدید به عمل آمده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
توسعه بنا به مساحت 12/62 مترمربع در حد شمال شرقی رو به تراس مشاعی (با قدمت  -1

تقریبی سال 1390)
احداث سرویس بهداشتی به مساحت 3/15 مترمربع در حد شمال غربی تراس مشاعی   -2

(همزمانساز با قدمت تقریبی سال 1369)
به مساحت 11/29 مترمربع به صورت بخش مسقف بتنی در تراس مشاعی (همزمانساز با  -3

قدمت تقریبی سال 1369)
الزم به توضیح است بخشی از حد شمال غربی واحد مورد استعالم داراي کاهش بنا به  -4
صورت مشخص شده بر روي نقشه برداري ارائه شده می باشد.(به مساحت 19/27 مترمربع)

.به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی می باشد
.حالیه درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه (انتقال اجرایی) دارد

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه دو رشت مبنی بر 
احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 6.22  مترمربع بانضمام بالکن 
بمساحت 3.53 مترمربع ، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 
کارشناسی به شماره 175941 مورخ 1398.09.28  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
950.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 190,000(یکصد و  نود هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 9.75  0
 

70000  , 1346
 , 1363

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/29 2/98/14193 بدوي بازار-راسته 
طال فروشان

2-1-10070-7-1-0-0 132
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ابرائه داده شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك 
.یک باب مغازه (طبق 6 سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

مغازه داراي بالکن بوده و با مغازه به شماره ملک 2405 بصورت یکجا مورد استفاده قرار 
 .میگیرد

 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی میباشد
از بابت مغازه و بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است. (قدمت مغازه با توجه به فیش 
برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 52 سال ( 1346 )و قدمت بالکن حدود 35 سال 1363)
 .مساحت بالکن با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

راه دسترسی با بالکن از طریق پله در مغازه به پالك 2405  میباشد که با توجه به توضیح باال 
 .دو باب مغازه با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرد

مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

132
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حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص  احداث 2 واحد انباري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 8,190,000(هشت میلیون و  یکصد و  نود هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می نماید. برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 8,190,000(هشت میلیون و  

یکصد و  نود هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.8  1.5
 

700000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/14 2/98/14198 بدوي شریعتی-
ك 
جورابچی

2-1-10114-69-1-1-0 132
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان در طبقه 
همکف و داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق بوده و رعایت عقب نشینی در زمان 

.نوسازي مطابق ضوابط روز الزامیست
حالیه و طی بازدید بعمل آمده دو عدد انباري خالفساز به مساحت تقریبی 7.80 مترمربع با 
مصالح آجري در حیاط مشاعی مشاهده گردید.(سال تخلف 1398- توضیحا ساختمان کال 

داراي 2 واحد مسکونی می باشد.)
//.همچنین داراي تعمیرات جزیی بدون مجوز شامل سرامیک کاري دیوار حیاط می باشد

**************************************************
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/13829 مورخ 1398/09/09 پرسش نموده 

که آیا این دو انباري متعلق به این دو واحد مسکونی است یا خیر؟
//.در پاسخ اعالم می گردد دو انباري مذکور متعلق به این دو واحد مسکونی می باشد

132
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2رشت به طرفیت خانم ایران خوش خوي  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 27.38 مترمربع، اضافه 
بنا در طبقه اول بمساحت 7.64 متر مربع و در طبقه دوم به مساحت 38.20 مترمربع،و 
تبدیل همکف به مسکونی  به مساحت 40.28 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 25,537,500(بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 113.5  2.5
 

90000  , 1372 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/27 2/98/14205 بدوي بیستون-کو
چه افشار

2-2-10192-23-1-0-0 132
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در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

11  0
 

90000  , 1372  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 256 مورخ 1368/07/04 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت   در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 406/28متر مربع صادر گردیده 

 .است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  بهره برداري  میباشد.(ساختمان با قدمت باالي 20 سال در 

حال استفاده بوده و تا کنون عدم خالفی از شهرداري دریافت ننموده است)
با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به 

:مساحت کلی 73/22 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 27/38متر مربع  که از این مقدار به مساحت 12/58 متر  -1

 .مربع بصورت بناي جداساز (انباري و سرویس بهداشتی ) در حیاط میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 7/64 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 38/2 متر مربع-3

 تبدیل همکف به واحد مسکونی به مساحت 40/28 متر مربع-4
سال وقوع تخلف  به  استناد فیش برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 1372

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد. (پارکینگ شماره 1 و 2 در تزاحم یکدیگر و پارکینگ شماره 2 با 
توجه به قرارگرفتن درب واحد طبقه همکف  متعلق به واحد همکف میباشد)

 . مشمول نما و منظر شهري نمیگردد
به استناد خط پروژه شماره 2224-2218 به مساحت تقریبی 11 متر مربع از اعیان  در هر 

 .طبقه در تعریض قرار دارد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

132
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ432,566,400(چهارصد و  سی و 
 دو میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 64.37  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/29 2/98/14208 بدوي عطا آفرین 2-2-10041-115-1-0-0 132
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/103 مورخ 1397/11/28 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 371/12 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 64/37 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 15/48 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/96 متر  -1

 .مربع بصورت احداث اسانسور میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 15/48 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/96 -2

 .متر مربع بصورت احداث اسانسور میباشد
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 15/48 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/96 متر -3

 .مربع بصورت احداث اسانسور میباشد
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 15/48 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/96 -4

 .متر مربع بصورت احداث اسانسور میباشد
اضافه بنا در زیرشیروانی (کاهش راه پله اسانسور و احداث اتاقک اسانسور ) 2/45 متر -5

 مربع
عدم رعایت دومتر نسبت به همسایه ضلع شمال با توجه به اضافه بنا و احداث اسانسور از -7

همکف و طبقات (بازشو به سمت همسایه ندارد)
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
.کسري پارکینگ ندارد

 .کسري حد نصاب فضاي سبز و باز ندارد
 .مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله ساختمانی اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

.غرس حداقل یک اصله درخت درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است 

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

132
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی   بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 2,004,750(دو میلیون و  چهار هزار و  هفتصد 

و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 2.2  2
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 2/98/14220 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

سردار 
جنگل--خب
از

2-2-10012-85-1-2-0 13
30

با توجه به نامه شماره 70439-97.04.17 شهرداري منطقه مبنی بر پرداخت باالبر در 
حیاط مشاعی طی درخواست دیگري لذا در خصوص  متراژ مذکور راي بدوي نقض و 

غیر قابل طرح و بررسی دانسته و اعالم میگردد.

ردتخلف 1.2 3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
دستگاه آپارتمان میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)
 .داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**************************
:داراي تخلفات زیر میباشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکوین به مساحت 57/5 متر مربع (سال وقوع  -1
(1376

احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 2/20متر مربع (سال وقوع تخلف  -2
(1386

نصب  باالبر در حیاط ساختمان به مساحت 1/2 متر مربع در حیاط که به طبقه سوم راه -3
دارد و مربوط به غیر میباشد .  (سال وقوع 1394)

*********************************************************
*********************************************************

***********
از بابت تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 57/5 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد 
به شماره 5918 مورخ 1376/08/10مبنی بر تخریب و راي کمیسیون تجدید نطر به شماره 
 .7955 مورخ 1376/10/25 مبنی بر جریمه بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد

*********************************************************
*******************************

:حالیه با توجه به اراي کمیسیون داراي تخلف به شرح زیر میباشد
احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 2/20متر مربع (سال وقوع تخلف -1

(1386
نصب  باالبر در حیاط ساختمان به مساحت 1/2 متر مربع در حیاط که به طبقه سوم راه  -2

دارد.و مربوط به غیر میباشد.   (سال وقوع 1394)
*********************************************************

*****************************************************
از بابت باالبر داراي  فیش در واحد محترم درامد بوده که فیش و پرداختی ان نیاز به تایید 

واحد هاي مربوطه را دارد
 .به استناد خط پروژه شماره 1177-489   فاقد عقب نشینی میباشد
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حالیه با توجه به نامه مالک که بپیوست بوده مالک اذعان نموده که باالبر متعلق به طبقه 
اسوم بوده که در گزاش به این موضوع اشاره شده و سرویس در خصوص سوئیت طبقه 

 .همکف میباشد
*********************************************************

پ********************
از بابت باالبر به مساحتد 1/2 متر مربع  که داراي پرداختی بوده  و از بابت سرویس بهداشتی 
به مساحت 2/2 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/14220 مورخ 

 .1398/10/24 بوده که بپیوست میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بالکن حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  21,276,000(بیست و  یک میلیون و  

دویست و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.91  3
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/08 2/98/14221 بدوي -
ضیابري-بع
د از مدرسه 
مقیمی-سا
ختمان 
آذین

2-2-10034-7-1-1-0 13
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درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

سایر 5.  0
 

1200000  , 1390  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 23 مترمربع 
قطعه اول تفکیکی برابر سند مالکیت بانضمام بالکن به مساحت 13.91 مترمربع می باشد.نوع 

.فعالیت فروش نرده استیل و فاقد تابلوي تبلیغاتی می باشد
از بابت مغازه به مساحت 23 مترمربع و بالکن به مساحت 8 مترمربع داراي بال مانع مندرج 
در جدول سوابق بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا 

در بالکن به مساحت 5.91 مترمربع می باشد.(سال تخلف 1390)
.به استناد خط پروژه شماره 1275 داراي عقب نشینی به مساحت 0.50 مترمربع می باشد

//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات ازبابت احداث اسانسور  با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 93,373,650(نود و  سه میلیون و  سیصد و  
هفتاد و  سه هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.32  1.5
 

346950  , 1383
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1398/11/12 2/98/14222 بدوي رودبارتان-ك
وچه شاه 
عمو

2-3-10013-28-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما  بروي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 177 مورخ 1383/06/27 و   بصورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی  به مساحت 544/2 متر مربع و گواهی عدم خالف به 

.شماره 32361 مورخ 1383/09/23  میباشد
 گواهی عدم خالف در حد ستون گذاري طبقه دوم  بوده است

حالیه مرحله ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده و با توجه به نقشه 
برداري ارائه داده  شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 146/97متر مربع به 

:شرح زیر میباشد
اضافغه بنا در همکف به مساحت 25/77 متر مربع که از این مقدار به مساحت 6/59 متر  -1
مربع  بصورت سایه کنسول بوده  و به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نمیگرددو فقط شامل 

عوارض درامدي میگردد(سال وقوع 1383)
اضافغه بنا در طبقه اول به مساحت 25/72 متر مربع(سال وقوع 1383)-2
اضافغه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/72متر مربع(سال وقوع 1383)-3
اضافغه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/72 متر مربع(سال وقوع 1383)-4

اضافغه بنا در طبقه چهارم به مساحت 25/72 متر مربع(سال وقوع 1383)-5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله اسانسور به   مسکونی در طبقات اول تا چهارم -6

به مساحت 4/16 متر مربع (سال وقوع 1383)
احداث اسانسور و تاسیسات اسانسور در همکف به مساحت 7/16 متر مربع (سال وقوع -7

(1398
احداث اسانسور در طبقه اول به مساحت 2/79متر مربع (سال وقوع 1398)-8
احداث اسانسور در طبقه دوم به مساحت 2/79متر مربع (سال وقوع 1398)-9

احداث اسانسور در طبقه سوم به مساحت 2/79متر مربع (سال وقوع 1398)-10
احداث اسانسور در طبقه چهارم به مساحت 2/79 متر مربع (سال وقوع 1398)-11

 .مشمول قانونن نما و منظر شهري نمیگردد
 .تبصره ماده 7 ندارد

با توجه به سال صدور پروانه ساختمانی نیاز به 6 واحد پارکینگ بوده که با توجه به نقشه 
موجود در پرونده فنی 3 باب پارکینگ ارائه نموده است که با توجه به بررسی پرونده فنی در 
قسمت کنترل نقشه داراي پرداختی از بابت کسري 3 باب پارکینگ  بوده که نیاز به تایید 
 .واحد محترم درامد را دارد. و با توجه به توضیحان فوق الذکر کسري پارکینگ ندارد

*********************************************************
*****************************

از بابت  اضافه بنا به مساحت 108 متر مربع (اضافه بنا در همکف به مساحت 7/4 متر مربع و 
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اضافه بنادر طبقات اول تا چهارم هرکدام به مساحت 25/15 متر مربع (100/6 متر مربع) 
مجموعا به مساحت 108 متر مربع ) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 11799 مورخ 

:1383/09/02 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
همچنین با توجه به پرونده شماره 328826  به مساحت 11/78 متر مربع در همکف -6/69 
متر مربع بصورت سایه کنسول و شامل عوارض درامدي -  0/67 متر مربع در هر یک از 
طبقات اول تا چهارم (جمعا به مساحت 2/68 متر مربع ) و به مساحت 2/16 متر مربع تبدیل 
 .راه پله به بناي مفید مسکونی داراي پرئاختی در واحد محترم خالف و درامد میباشد

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف  متقاضی به دلیل خطا در محاسبه یابی 
داراي کاهش بنا نسبت به راي به مساحت 0/5متر مربع و اضافه بنا به مساحت 18/32 متر 

:مربع با سال وقوع 1398 به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7/16 مترمربع از بابت احداث اسانسور و تاسیسات در  -1

  همکف
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/79متر مربع از بابت احداث اسانسور  (سال وقوع -2

(1398
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/79متر مربع از بابت احداث اسانسور  (سال وقوع -3

(1398
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/79متر مربع از بابت احداث اسانسور  (سال وقوع -4

(1398
اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 2/79متر مربع از بابت احداث اسانسور  (سال وقوع -5

(1398
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله اسانسور به  مسکونی در طبقات اول تا چهارم به -6

مساحت 2متر مربع (سال وقوع 1383)
کاهش بنا در طبقه  اول به مساحت 0/1 متر مربع(نسبت به راي صادره )-7
کاهش بنا در طبقه  دوم به مساحت 0/1 متر مربع(نسبت به راي صادره )-8
کاهش بنا در طبقه  سوم به مساحت 0/1 متر مربع(نسبت به راي صادره )-9

کاهش بنا در طبقه  چهارم به مساحت 0/1 متر مربع(نسبت به راي صادره )-10
کاهش بنا به مساحت 0/1 مترمربع از بابت کاهش  عوارض درامدي در خصوص سایه -11

 کنسول
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الزم به ذکر است که طبق پروانه صادره راه پله  در طبقات به مساحت 13/11 متر مربع بوده 
که با توجه به وضع موجود مساحت راه پله 12/07 متر  مربع بوده که داراي 4/16 متر مربع 
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مسکونی میباشد ولی ملک در سال 
1398 اقدام به احداث اسانسور نموده و با این تفاسیر مساحت راه پله اسانسور از راه پله 
زمان پروانه بیشتر بوده ولی با توجه به اینکه محاسبات قبل از نصب اسانسور بوده بناي مازاد 

بر تراکم محاسبه میگردد
 . رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر در هنگام پایانکار الزامیست

حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ساختمان 
خود را دارد

 . ایتمهاي پایانکار رعایت میگردد فقط اسانسور در زمان بازدید راه اندازي نشده بوده است
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان  ایفاد میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي قربان حسین چمنی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 10.84 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم هر طبقه به مساحت 23.37مترمربع، عدم رعایت 

دومتر عقب سازي در طبقه چهارم بمساحت 8.58 مترمربع و در طبقه پنجم بمساحت 
31.74 مترمربغ ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 3.65 
مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 0.99 مترمربع و تراکم اعطایی زمان 
صدور پروانه ساختمانی بمساحت 416.23 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 5,935,910,400(پنج میلیارد و  نهصد و  سی و  پنج میلیون و  نهصد 
و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 588.88  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/08 2/98/14223 بدوي سردارجنگ
ل-کوچه 
دانشور

2-2-10207-14-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 210 
مورخه 1394/12/27 بصورت 5 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 15 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 2062.85 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 

متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 181.54 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 
:و به شرح زیر می باشد

 .کاهش بنا به مساحت 156 مترمربع بصورت عدم اجراي زیرزمین -1
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 24.37 مترمربع.(الزم به ذکر است از مقدار مورد  -2
اشاره به مساحت 13.53 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء خالف محسوب نمی 
.گردد و صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1398)

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.95 مترمربع.(از مقدار مورد اشاره به مساحت  -6
8.58 مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1398.
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 55.11 مترمربع.(از مقدار مورد اشاره به مساحت  -7
31.74 مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1398.
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.06 مترمربع -8

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -9
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.65 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 

.پله 2.45 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -10

.مساحت 0.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
حیاط خلوت سراسري حد شرقی و جنوبی به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض  -11
موجود در مقاطعی به 1متر و 0.5 متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در 

.حدود مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -12

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -13
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
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.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 416.23  -15
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.52 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16

.موجود 67.31 درصد می باشد
ضمنا داراي راي  بند 7 صورت جلسه مورخه 1394/10/23 کمیسیون ماده 5 به شرح زیر می 

:باشد
با توجه به واقع شدن ملک مذبور بر اساس طرح تفضیلی - پیشنهادي در پهنه مسکونی و 
نظر به اعالم عدم نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیالن طی 
نامه شماره 3898/د/3/پ مورخ 94/07/05، با تجمیع دو پالك ثبتی 1370/5 و 1371، با 
تغییر کاربري قسمتی از عرصه به مساحت 420/87 مترمربع از بهداشتی و درمانی به 

.مسکونی موافقت گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده، تخلف در خصوص تغییر جانمایی، نظر به اینکه افزایش 
بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت نگرفته باشد محقق نگردیده لذا جریمه وضعیت 
موجود خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و به رد آن اظهار 

نظر می گردد .  

ردتخلف 30.6  0
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي 1398/11/27 2/98/14229 بدوي امام 
خمینی-گذ
ر حاج آقا 
بزرگ-کوچ
ه دهقان

2-2-20116-94-1-0-0 13
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز می باشد، با توجه به میزان کم 
تخلف، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري ها، راي به جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، درخصوص اضافه بناي 
مازاد بر مدلول پروانه، به مبلغ 7,980,000(هفت میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 4.75  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/162 مورخه 1397/12/29بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 899.38 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 4.33 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 7.08 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.02 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.02 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.02 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.27 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 0.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.69 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
انباري (5 مترمربع).(الزم به توضیح است از این مقدار به مساحت 0.11 مترمربع صرفا مشمول 

.تخلف می گردد).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 30.6 مترمربع  -8

.بابت تغییر جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد  -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر   -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.رعایت حد نصاب فضاي سبز و باز می گردد..(بر اساس نقشه پیشنهادي)  -13
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب2برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 340,300,800(سیصد و  چهل میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.64  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/10/28 2/98/14230 بدوي عطا 
آفرین-مال 
قربان-دهم

2-2-10048-146-1-0-0 13
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توضیحات بازدید بااحترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی(اصالحی ) به  شماره  323683مورخ 
1398/05/07 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 730.4 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت ( سقف چهارم )می 

باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:67.52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.88مترمربع(به عنوان سایه کنسول بوده و جزء تخلف  -1
نمی باشد و صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي میگردد)(سال وقوع تخلف 1398)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.88مترمربع (سال وقوع تخلف 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.88مترمربع(سال وقوع تخلف 1398) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.88مترمربع(سال وقوع تخلف 1398) -4

داراي کسري فضاي باز به مساحت 24.17 مترمربع می باشد(سال وقوع تخلف 1398)-5
.براساس نقشه  معماري ارائه شده فضاي سبز رعایت می گردد

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

با توجه به عملیات ساختمانی و عدم آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  کسري   
 فضاي سبز ، باز و کسري پارکینگ مجددا قابل بررسی می باشد

زیرشیروانی فعال اجرا نگردیده و مساحت مربوط به آن ، به صورت پیش فرض براساس  
پروانه اصالحی ورود گردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه (اصالحی ) صادر شده 65 درصد بوده 
و سطح اشغال وضع موجود 71.66درصد می باشد.(به میزان  6.66 درصد بیش از سطح 

اشغال مجاز)
مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما در حال حاضر اجرا نگردیده است-

حالیه متقاضی درخواست عدم خالف دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی اعالم می گردد

13
35

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب سه برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ299,275,200(دویست و  نود و  

نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 29.69  3
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/12 2/98/14235 بدوي -
سیدابوالقاس
--م

2-2-20124-358-1-0-0 13
36

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/51 مورخ 1398/05/13 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 579.80 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اسکلت ستون هاي طبقه چهارم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 21.65 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.33 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.33 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.33 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.33 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.33 مترمربع  -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 6.04 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 

2.60 متر می باشد.)
.رعایت فضاي سبز می گردد. رعایت فضاي باز به میزان 40.33 مترمربع نمی گردد -7

با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد افزایش  -8
.یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از این بابت به مساحت 181.02 مترمربع می باشد

فعال کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض درب ورودي از دو درب 3و 4 متري  -9
به دو درب 4 متري بایستی عوارض یک باب پارکینگی که به این طریق تامین نموده را 

بصورت درآمدي پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.31 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 82.51 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

//.سال تخلف 1398 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 18.47 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و دوم، 
هر یک به مساحت 28.82 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2.66 

مترمربع، مازاد بر تراکم بابت تغییر جانمایی در طبقات جمعاً به مساحت 27 مترمربع 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 888,468,000(هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  

شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 105.77  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/12/14 2/98/14237 بدوي خیابان 
دکتر 

حشمت چله 
خانه-کوچه 
خیراندیش

2-2-20104-178-1-0-0 13
37
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی (اصالحی) 
شماره 2/97/74 مورخه 1397/09/05بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 

.زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1195.75 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.75 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.47 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
مسکونی در طبقات به مساحت 2.32 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.5 متر 
است).(از این مقار به مساحت 1.16 مترمربع سال وقوع تخلف 1398 و مابقی به مساحت 1.16 

.مترمربع سال وقوع تخلف آن 1399 می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -8

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 45 مترمربع بابت تغییر  -10

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم دیوار گذاري مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و  -14

.پس از اجراي دیوار مذکور اظهار نظر می گردد
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -15

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.8 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
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.موجود 67.81 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 76.11 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه 
پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی به مساحت 2.66 مترمربع و  همچنین بناي 
مازاد برتراکم به مساحت کلی 45 مترمربع بابت تغییر جانمایی داراي راي بدوي شماره 
2/98/14337 مورخه 1398/12/14 و راي تجدید نظر شماره 2/99/14552 مورخه 

1399/02/01 کمیسیون محترم ماده صد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 
:باشد

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2

.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -3
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -4

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 18 مترمربع بابت تغییر  -6

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
کاهش بنا مازاد بر تراکم به نسبت راي از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه  -7

.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات به مساحت 0.34 مترمربع
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.و در این خصوص شهرداري مطابق ضوابط خود عمل نماید. 

رعایت عقب 
نشینی

15.3  0
 

220000  , 1378 1398/12/14 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14243 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه بازدیدي

2-1-10121-6-1-2-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل امده از پالك فوق برابر سوابق موجود در 
شهرداري   بصورت  یک دستگاه آپارتمان  در طبقه اول به انضمام انباري و پارکینگ داراي 
 پروانه ساختمانی بشماره 83-76/4/12 و پایانکار بشماره 26925-78/2/16 میباشد

 .به استناد پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق فاقد خالف می باشد 
وضعیت  ظاهري با توجه به عدم همکاري مالک و عدم ورود به داخل ملک وبا توجه به بازدید 
از بیرون ملک  مالک بدون مجوز از شهرداري و عدم توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران 
شهرداري مبادرت به تعمیرات داخلی شامل کف سازي و تعویض درب هاي داخلی واحد 
. مذکور و بخشی از دیوارهاي داخلی اقدام نموده است که مشمول تعمیرات کلی میگردد

به استناد خط پروژه شماره 1538 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/7 مترمربع از 
.عرصه مشاعی و به مساحت 14/60 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي عقب نشینی می باشد

 

13
38

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از پنج به هفت واحد ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

و حکم به ابقاء تعداد 7 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/10/24 2/98/14260 تجدید 
نظر

-
طالقانی-رم
ضان 

زاده-بن 3

2-2-10202-21-1-0-0 13
39

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت 
مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 47.35 مترمربع و کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 2.08 مترمربع، و مازاد بر تراکم در زیر 

شیروانی بمساحت 26.30 ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 2
 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,781,472,000(یک میلیارد و  

هفتصد و  هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد

جریمه 265.1  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/98 مورخ 1397/11/10 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 966.60 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:262.58 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 47.35 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47.35 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 47.35 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 47.35 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 47.35 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 25.83 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 2.08 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.50 متر می باشد.)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور به انباري زیرشیروانی  -8
در طبقات(به کسر آیتم 6) به مساحت 0.44  مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به   -9
مساحت 16.27 مترمربع(این آیتم صرفا بایستی بصورت درآمدي پرداخت شود.)

به مساحت 51.98 مترمربع کسی فضاي باز و به مساحت 40 مترمربع کسري فضاي سبز  -10
.دارد

تعداد واحدها از 5 به 7 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت  -11
.افزایش تعداد واحد به مساحت 107.76 مترمربع می باشد

داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد.(تایید نهایی سایر پارکینگ ها منوط به تست  -12
عملی در محل در زمان پایان کار می باشد.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 76درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1398 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 158,578,750(یکصد و  پنجاه و  هشت 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 37.84  1.25
 

1100000  , 1388
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/12 2/98/14261 تجدید 
نظر

تختی-کوچ
ه الله 
-ساختمان 
ارغوان

2-1-10048-6-1-0-0 134
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت آپارتمانی 3 طبقه 
.در 6 واحد مسکونی میباشد

داراي پروانه احداث بنا به شماره  131 مورخ 1377/07/07 و پایانکار به شماره 17981 مورخ 
.1378/09/06  میباشد

طبق نقشه تفکیکی ارائه داده شده از طرف متقاضی به مساحت 160/11متر مربع در همکف 
به مساحت 162/02 متر مربع  درهر یک از  طبقات  اول و دوم و سوم (مجموعا به مساحت 

.646/17 متر مربع )میباشد
 .داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 45798 بوده که بپیوست میباشد

*********************************************************
************************

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  به دلیل خطا در محاسبه یابی 
.داراي اضافه بنا به مساحت 37/84 متر مربع به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7/28متر مربع که از این مقدار به مساحت 3/19  -1
متر مربع به دلیل خطا در مساحت یابی با سال وقوع 1388 و به مساحت 4/09 متر مربع از 

بابت احداث اسانسور در فضاي نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه  اول به مساحت 4/09 متر مربع  از بابت احداث اسانسور  در فضاي  -2

نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه  دوم به مساحت 4/09 متر مربع  از بابت احداث اسانسور  در فضاي   -3

نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه  سوم به مساحت 4/09 متر مربع  از بابت احداث اسانسور  در فضاي  -4

نورگیر با سال وقوع 1397
اضافه بنا در طبقه زبرشیروانی از بابت اجرا کردن اسانسور به مساحت 18/29 متر مربع با  -5

سال وقوع  تخلف 1397
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************************************************
 .به استناد خط پروژه شماره 1185 فاقد عقب نشینی میباشد

 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
69606 مورخ 98.4.27 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6775400000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,355,080,000(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون 
و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.83  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/11/12 2/98/14263 بدوي خیابان 
سردار 
جنگل-روبر
وي بانک 
تجارت

2-2-10048-25-1-0-0 134
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 15.54مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 21.99مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف به مساحت6.96 مترمربع زیر شیروانی به مساحت 2.79  
مترمربع و بابت انباري زیر شیروانی 0.03 و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 170.39 
متر مربع  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5.برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,198,112,000(دو میلیارد و  یکصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  دوازده 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 261.68  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/217 مورخ 1396/12/28  به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 3 واحد تجاري به مساحت کلی 645/75 

.مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 254/69 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15/54 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21/99 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21/99 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 21/99 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 170/39 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/79 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 17/83 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 3 باب تجاري به 4 باب تجاري به مساحت 81/23  -8

مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9

مساحت 6/96 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور و راهرو زیرشیروانی به انباري  -10
زیرشیروانی به مساحت 0/03 مترمربع (الزم به توضیح است از بابت احداث انباري باالي 5 

متر مربع مشمول عوارض درآمدي به مساحت 3/82 مترمربع می گردد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -11

.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 13/16 مترمربع می باشد -12
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 36 مترمربع می باشد -13

داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد. (مجموعا 4 باب کسري پارکینگ تجاري  -14
که 2 باب کسري در زمان صدور پروانه پرداخت گردیده است)

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 77/30 درصد می باشد.(به میزان 7/10 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

******************************
با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره راي 2/98/14039 مورخ 1398/09/11 گزارش مزبور 
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:درخصوص متراژ تجاري به شرح زیر می باشد
درخصوص تبدیل پیلوت مسکونی به واحد تجاري متراژ تخلف 17/83 مترمربع بوده و 

همچنین درخصوص افزایش تعداد واحد تجاري نیز برخالف مدلول پروانه تعداد واحد تجاري 
.از 3 واحد به 4 واحد افزایش یافته است

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 811,339,200(هشتصد و  یازده میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 107.32  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/12 2/98/14266 بدوي خیابان 17 
شهریور-بن 
بست  
حریریان

2-2-20124-66-1-0-0 134
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/6 مورخ 1398/02/26 بصورت 4
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1877/1 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد   اتمام سربندي و اجر چینی  اجرا شده است بوده  و با توجه 
به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی تا این مرحله  داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 

:60% به مساحت کلی 99/46 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در همکف به مساحت 3/66 متر مربع-1

به مساحت 27/19 متر مربع در طبقه همکف بصورت سایه کنسول بوده که به عنوان -2
تخلف ساختمانی محسوي نمیگردد و فقط شامل عوارض درآمدي میگردد

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 23/53 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 23/53 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 23/53 متر مربع-5
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 23/53 متر مربع-6
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/34 متر مربع-7

 بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر به مساحت 6/6 متر مربع-8
بناي مازاد بر تراکم از بابت  تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 1/26 متر -9

 مربع
سال وقوع 1398

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسر فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

 .کسري پارکینگ ندارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگرددولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي علی ایران شناس مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 8.38  مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 119,331,200(یکصد و  نوزده میلیون و  سیصد و 

 سی و  یک هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 8.38  4
 

3560000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/20 2/98/14269 بدوي عطا -
آفرین--گیل
انی

2-2-10015-1-1-0-0 134
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه به شماره 1157/2 به 
.مساحت 23/94 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت مغازه به مساحت 23/94 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت 4/66 مترمربع داراي 
.گواهی پایانکار به شماره 179364 مورخ 1393/12/26 می باشد

حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه برداري 
داراي تخلفات به شرح زیر می باشد:(سال وقوع 1397)

توسعه بالکن به مساحت 8/38 مترمربع -1
همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات به صورت  احداث باالبر جهت  -2
دسترسی به بالکن گردیده است. الزم به توضیح است راه دسترسی به بالکن صرفا از طریق 

.باالبر می باشد
.رعایت عقب نشینی در هنگام تخریب و نوسازي منطبق با طرح تفصیلی الزامی خواهد بود

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی خانم فاطمه بلند طلب  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
2 رشت ،  به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 185299 مورخ 
1398.10.10  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ، و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
13.060.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,612,000,000(دو میلیارد و  ششصد و  

دوازده میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 216.4  0
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/11/06 2/98/14270 بدوي خیابان 
مطهري-بن 
بست 
سبحانی

2-3-10251-5-1-0-0 134
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا (اصالحی) شماره 304647 مورخه 1397/07/16 بصورت 
1 طبقه (همکف) در 2 واحد تجاري و به مساحت کلی 134.9 مترمربع صادر گردیده 

است..حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 216.40 مترمربع بر خالف 
مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر است: ( داراي گواهی عدم خالف در مرحله ستون 

گذاري همکف  به شماره 321011 مورخه 1397/10/16 است )
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.04 مترمربع -1

. .اضافه بنا در طبقه اول به صورت یک طبقه مازاد تجاري به مساحت 134.86 مترمربع -2
. .اضافه بنا در طبقه دوم به صورت یک طبقه مازاد تجاري به مساحت 81.54 مترمربع -3
داراي 6 واحد کسري پارکینگ است.در زمان صدور پروانه اصالحی داراي سه واحد  -4
کسري پارکینگ تجاري به علت عدم دسترسی مناسب جهت تامین پارکینگ بوده  و از بابت 
عوارض کسري پارکینگ داراي تعهد نامه محضري به شماره 270260 مورخ 97/04/06 از 
دفترخانه شماره 23 رشت می باشد که به شماره 62370 مورخ 97/04/06 ثبت در دبیرخانه 
.  گردیده است. لذا 3 واحد کسري پارکینگ دارد که به دلیل عرض معبر قابل تامین نیست

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 100 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -5
. موجود 100 درصد است

سال وقوع 1397
همچنین الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه ساختمانی فوق، مشمول رعایت دستورالعمل 

.اجرایی نما و منظر شهري می گردیده که تاکنون اجرا نگردیده است

134
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث  بالکن تجاري به 
مساحت 6.60 مترمربع  ضمن نقض راي بدوي با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  3.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 76,230,000(هفتاد و  شش میلیون و  دویست و  سی هزار ) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد.

جریمه 6.6  3.5
 

3300000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/03 2/98/14271 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن -پشت 
مسجد 
گلدسته 
(مغازه هاي 
این ملک به 
کد نوسازي 
10198-133
-3-2 و 

10198-134
 2-3-
.انتقال یافت

2-3-10198-128-1-2-0 134
5

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.84  0
 

850000  , 1387  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره ش ر -94479-98/6/3 کمیسیون محترم ماده صد شعبه ( 5) طی 
بازدید بعمل آمده بهمراه متقاضی ( سرقفلدار ) از مکان فوق  برابر مدارك ارائه شده داراي 
برگ اسناد رسمی از نوع سند صلح   مورد صلح حق تصرف مصالح ششدانگ سرقفلی و حق 
کسب و پیشه یکباب دکان از پالك شماره 3159 از بابت آن داراي گواهی عدم خالف بشماره 
3/33/13389-87/4/10 و 3/22/13777-87/4/10 از شهرداري صادر گردیده و در 
دفترخانه شماره 5 رشت بشماره (  129920-87/4/29   ) ثبت گردیده است. برابر سوابق 
موجود بشماره درآمدي 9912 که در کد نوسازي  ( 123-10198-1-3 ) موجود است مغازه 
فوق  داراي بالمانع  میباشد  ( سوابق منضمه است ) و همچنین داراي نظریه کارشناس 
رسمی دادگستري  جناب مهندس محمد رسول حاجی قلی زاده  که بتاریخ 93/1/20 ثبت 
گردیده  مبنی بر اینکه  مغازه فوق  طعمه حریق شده و دچار آسیب شده موارد آسیب 
سوختن سربندي و پوشش سقف آن و سوختن سقف کاذب  و سوختن روشنایی مغازه و 
شکسته شدن درب و شیشه بند درج شده است . برابر سوابق و برسیهاي بعمل آمده و 

. مدارك منضمه  از بابت مغازه  فوق داراي بالمانع صدرالذکر میباشد
به استناد کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد ابو 
مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال بشماره 00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  
مساحت مغازه بسطح 14/37 متر مربع و مساحت بالکن در نیم طبقه را بسطح 6/60 متر 
مربع مجموع مساحت همکف و بالکن را بسطح 20/97 متر مربع  ترسیم و اعالم گردیده 
: است . با توجه به مستندات و مدارك ارائه شده موارد تخلف به شرح زیر است

تعمیرات  بدون مجوز  شامل کف سازي و کاشیکاري و  نصب درب کنترلی و شیشه  -1
 .سیکوریت وتعویض کامل سربندي مشمول تعمیرات کلی میگردد

احداث بالکن بسطح 6/60 متر مربع با سازه فلزي و پوشش چوب سال محاسبه 1393 (  -2
 احداث بالکن در زمان تعمیرات بدون مجوز اقدام شده است )

مغازه فوق با فعالیت شغلی  پرنده فروشی   داراي تابلو به ابعاد بارتفاع 1.30 متر و بطول  
.3.80متر  با نام تجاري  پرنده سراي بهار مورد استفاده قرار میگیرد

به استناد خط پروژه شماره 566 مغازه 3160به مساحت تقریبی 3/84 مترمربع  در تعریض 
کوچه 8 متري قرار دارد

134
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 229522  مورخ1398.12.17 ارزش سرقفلی 
به مبلغ 5.400.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
1,080,000,000(یک میلیارد و  هشتاد میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 119.9  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/12/17 2/98/14272 تجدید 
نظر

حاجی -
آباد-انقالب
-بن رز

2-1-10148-117-1-7-0 134
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ  یک 
 دستگاه آپارتمان در طبقه اول میباشد. (طبق سند ارائه شده از طرف متقاضی)

مالک روي موتورخانه به سطح 10/8 متر مربع را مسقف نموده است که داخل آپارتمان به آن 
راه داشته  و  از بابت تخلف فوق االذکر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 14396 مورخ 
1390/08/22 و بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه بدون مجوز شهرداري بعنوان 

آموزشگاه موسیقی مورد استفاده می باشد.(سال تخلف 1397)
.از بابت تخلف فوق داراي 2باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

شایان ذکر است که مساحت 10/8 متر مربع در سند مالیکت  قید نشده ولی در بالمانع 
 .صادره  موجود میباشد

مکان فوق داراي تابلو به مساحت 0.12 مترمربع و ارتفاع 0.3 متر بر روي تابلوي پرچمی 
بزرگتر به مساحت 1.50 مترمربع و ارتفاع 1.50 متر بوده و حالیه و طی درخواست پیوست 

//.تقاضاي مجوز نصب تابلوي جدید پرچمی در بر خیابان حاجی آباد را دارد
***************************************

حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/13812 مورخ 1398/08/14 درخواست 
اعالم متراژ دقیق تجاري جهت تعیین ارزش سرقفل را دارد که در پاسخ و طی بررسی بعمل 
//.آمده متراژ تجاري با احتساب اتاق فوق الذکر مجموعا 119.90 مترمربع می باشد

با توجه به نامه شماره ش ر-191680-98/10/19، اقدامی از سوي این کمیسیون متصور 
نیست و پرونده کان لم یکن می گردد.

ردتخلف 42.1  0
 

0  , 1372
 , 1395

1398/11/13 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14273 فرم 
قرار

باقرآباد 2-1-10013-63-1-0-0 134
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/441/523-97/9/14 و عطف بنامه شماره ش ر 
-91686-98/5/30 کمیسیون محترم  شعبه (2) طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر 
مدارك ارائه شده از سوي مالک  بصورت داراي سند مالکیت بشماره ثبتی3090/97  بصورت 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/70 مترمربع قطعه سوم تفکیکی  می باشد. برابر مدارك 
منضمه از بابت عرصه بسطح 158/70 متر مربع و اعیان یکطبقه  بسطح 120 متر مربع  داراي 
بالمانع بشماره 2/33/261062-95/6/24 میباشد همچنین از بابت  تعمیرات  شامل کاشی 
کاري دیوار محوطه،رنگ آمیزي،چکه گیري  سربندي و... اقدام نموده است. مشمول تعمیرات 
 جزئی میگردد که از بابت آن داراي فیش پرداختی  بشماره 33215-95/6/24 میباشد

. وضعیت موجود با توجه به بالمانع صادره تخلف زیربنایی ندارد 
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با توجه به گزارش شهرداري و اعالم سال وقوع (سال 1352) لذا طی دستورالعمل 
شماره 8616/1/3/34 مورخ 71.04.28 که پرونده ها مسکونی در کاربري مرتبط قبل از 
سال 66.01.01 قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارند،لذا راي بدوي نقض و راي 

مبنی بر غیر قابل طرح و رسیدگی صادر و اعالم می گردد

ردتخلف 132.19  0
 

55000  , 1352 1398/11/29 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14274 تجدید 
نظر

خیابان 
ضیابري-کو
چه عزت 
پژو

2-2-10049-7-1-0-0 134
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره 2/442/111392-96/9/27 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه 2 طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق بصورت  یکباب خانه قدیمی از بابت عرصه 
بسطح 100 متر مربع واعیان دو طبقه  شامل همکف بسطح 80 متر مربع و طبقه اول بسطح 
60 متر مربع  و یکواحد کسري پارکینگ  با توجه به عدم همکاري مالک و با توجه به اینکه 
گزارش بصورت تقریبی و خارج از ملک بوده برابر راي شماره 2/98/14149-98/10/1 راي به 

.تخریب بنا محکوم گردید
-------------------------------------------------------------

--------------------------
حالیه  با توجه به همکاري مالک و بازدید از داخل ملک و ارائه مدارك مکان فوق داراي خرید 
نامه عادي  بصورت نسقی به استناد کروکی نقشه برداري توسط مهندس نقشه بردار آقاي  
مهندس مجید حسنی اسطلخی  داراي پروانه اشتغال بشماره  11/600/00054 مساحت عرصه 
را بسطح  69/58 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است وهمچنین به استناد نقشه هاي 
معماري  توسط مهندس عمران آقاي محمد علی شریفی  داراي پروانه اشتغال بشماره 
11/300/01503 مساحت اعیان همکف را بسطح 69/58 متر مربع و مساحت نیم طبقه را 
بسطح 49/41 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است  وضعیت موجود بر روي پالك فوق 

: تعمیراتی شامل مرمت نما و ترمیم حلب سربندي اقدام شده موارد تخلف به شرح زیر است

با توجه به مساحت عرصه بسطح 69/58 متر مربع و بر روي آن اعیانی 1/5 طبقه بسطح 
118/99 متر مربع ( بناي داخل تراکم آن  بسطح 69/58 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن 

.بسطح 49/41 متر مربع ) سال محاسبه برابر فیش برق منضمه 1352 میباشد
.برابر خط پروژه شماره 2290 بسطح 13/20 متر مربع از اعیان در تعریض قرار دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 495,936,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون و  نهصد و  سی و  شش 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.8  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14282 بدوي خیابان   
آزادگان-خی
ابان 

حاتم-کوچه 
 سیدي نژاد 
-نبش  
کوچه هفتم

2-3-10138-4-1-0-0 134
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/81 مورخ 1398/07/13 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 683.29 مترمربع صادر گردیده 
.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت (بدون اجراي سربندي)می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 73.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 14.68 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.68 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.68 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14.68 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.68 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.32 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 0.4 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.62 مترمربع می باشد)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 14.35 مترمربع می باشد -9

با توجه به نقشه هاي ارائه شده رعایت فضاي سبز می گردد. قابل ذکر است فضاي سبز -10
.در وضع موجود احداث نگردیده است

 .با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 77.1 درصد می باشد.(به میزان 8.1 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,129,700(یک میلیون و  یکصد و  بیست و  نه هزار و  هفتصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 10.27  2
 

55000  , 1367 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/27 2/98/14284 تجدید 
نظر

بلوار امام 
-جنب هتل 
پامچال

2-3-10067-53-1-0-0 13
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي شعبه ؛ با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت 
بمساحت 35 متر مربع بمبلغ 192,500(یکصد و  نود و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 35  0.1
 

55000  , 1367 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/27 2/98/14284 تجدید 
نظر

بلوار امام 
-جنب هتل 
پامچال

2-3-10067-53-1-0-0 13
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی عرصه و اعیان یک قطعه زمین به شماره 12/11193 به 
.مساحت 70 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیانات موجود در پالك مشتمل بر بارانداز، انباري و آشپزخانه با سقف شیروانی و 
سربندي ایرانیت با قدمت تقریبی 30 سال مستنداتی رویت نگردید.(سال 1367)

الزم به توضیح است پالك مزبور به انضمام پالك حد غربی به صورت یکجا و یک مجموعه 
بوده و بخشی از اعیانات مورد اشاره در پالك مزبور به صورت مشترك با پالك مجاور می 
باشد قابل ذکر است بخشی از اعیانات مورد اشاره در پالك مورد استعالم و مابقی آن در 
پالك حد غربی می باشد و در جدول کاربري ها بخش هایی از اعیانات که در پالك مورد 

.استعالم موجود بوده ورود اطالعات گردیده است
.به استناد خط پروژه شماره 2063 فاقد عقب نشینی می باشد

ابعاد و مساحت عرصه و اعیان وضع موجود مندرج در جدول کاربري ها به صورت تقریبی می 
.باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
*****************************************

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره راي 2/98/13901 مورخ 1398/08/21 مبنی 
بر اعالم مشخصات کامل اعیانات موجود در پالك، با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی موارد مطروحه به شرح زیر می باشد
.به مساحت 35 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 10/27 مترمربع خارج تراکم می باشد -1

به استناد خط پروژه شماره 2063 فاقد عقب نشینی -2
.با توجه به قدمت مشمول کسري پارکینگ نمی گردد -3

الزم به توضیح است پالك مزبور به انضمام پالك حد غربی به صورت یکجا و یک  -4
مجموعه بوده و بخشی از اعیانات مورد اشاره در پالك مزبور به صورت مشترك با پالك 
مجاور می باشد قابل ذکر است بخشی از اعیانات مورد اشاره در پالك مورد استعالم و مابقی 
آن در پالك حد غربی می باشد و در جدول کاربري ها بخش هایی از اعیانات که در پالك 

.مورد استعالم موجود بوده ورود اطالعات گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*****************************************
از بابت تخلفات مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي به شماره 2/98/13379 مورخ 98/06/25 
.و رأي تجدید نظر به شماره 2/98/14284 مورخ 98/11/27  مبنی بر جریمه می باشد

.خالف جدیدي پس از راي مشاهده نگردید
.گزارش مزبور مورخ 1399/02/06 بروزرسانی گردیده است

13
50

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت 
مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 25.53 مترمربع و کاهش سطح راه پله 

و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 6.66 مترمربع و اضافه بنا در زیر شیروانی 
بمساحت 7.31 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 
-- برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  790,332,800(هفتصد و  نود 
میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 116.09  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 2/98/14285 تجدید 
نظر

منظریه-خی
ابان تابان 
شمالی -بن 
بست  
سجادیه

2-3-10029-12-1-0-0 13
51

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقه اول، از یک به دو واحد ؛ نظر به 
اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت 

جریمه منتفی و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/42 مورخ 1397/06/18 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 

 .483/82 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (آجر چینی و سربندي)بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

:109/43 متر مربع  به شرح زیر میباشد
شایان ذکر است که مالک  با قوطی فلزي اقدام به ساخت سازه فلزي و جداساز از طبقه  
همکف تا سوم نموده و سازه فلزي را را به ساختمان اصلی که داراي سازه بتنی بوده اتصال 
داده است . (سازه فلزي به عنوان تراس در هر طبقه  به ساختمان اصلی اضافه شده است )

اضافه بنا  در همکف به مساحت 25/53 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 6/38 متر  -1
 .مربع بصورت احداث سازه فلزي جداساز و اتصال به سازه اصلی در طبقات بوده  میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 25/53 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 6/38 -2

 .متر مربع بصورت احداث سازه فلزي جداساز و اتصال به سازه اصلی میباشد
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 25/53 متر مربع که از این مقدار به مساحت 6/38 -3

 .متر مربع بصورت احداث سازه فلزي جداساز و اتصال به سازه اصلی میباشد
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 25/53 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 6/38 -4

 .متر مربع بصورت احداث سازه فلزي جداساز و اتصال به سازه اصلی میباشد
اضافه بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 7/31 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول تا سوم به مساحت 6/66متر مربع (عرض باقیمانده راه پله 3/45 متر میباشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد مسکونی (طبق پروانه) به دو واحد مسکونی -7
 (طبق وضع موجود )  در طبقه اول به مساحت 29/73 متر مربع

به مساحت 21/83 متر مربع کسري فضاي سبز و بهمساحت 34/23 متر مربع کسري  -8
فضاي باز دارد

شته (در زمان پروانه 3 درب بوده که hبا توجه به جانمائی پارکینگها کسري پارکینگ ند-9
در حال حاضر نیز 3 درب دارد) ولی با توجه به اینکه یک درب را بزرگتر ایجاد نموده و 
پارکینگ تامین شده است مشمول عوارض درامدي در خصوص پارکینگ میگردد

سال وقوع تخلف 1398
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
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مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 
 .است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
شایان ذکر است که به دلیل گزارش واحد محترم تخلفات و همچنین شکایت همسایه که به 
شماره 80870 مورخ 1398/05/13 ثبت در اتوماسیون این منطقه شده  و داراي پرونده 

تشکیلی به شماره 328047 مورخ 1398/05/14 از  بابت احداث سازه فلزي جدا ساز از طبقه 
همکف تا طبقه سوم و اتصال ان به سازه اصلی ملک به دستور قضایی پلمب شده و امکان 
بازدید از داخل ملک موجود نبوده و گزارش فوق با توجه به نقشه برداري ارائه  داده شده از 

 .طرف متقاضی داده شده است
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 2/98/14285

 . مورخ 1398/10/24  مبنی بر جرمیه میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی محرز می باشد، با توجه به میزان تخلف و 
موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها درخصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 435,844,500(چهارصد و  سی و  پنج 
میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 80.34  1.75
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/27 2/98/14289 بدوي امام 
خمینی-روب
روي شرکت 
زمزم-شیرم
حمدي -بن 
بست اول

2-3-10102-5-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/20 مورخ 1397/04/30 به صورت 
2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 328/02 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 80/34 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 26/78 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26/78 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26/78 مترمربع -3
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/53 مترمربع -4

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -5
.کسري فضاي باز ندارد -6

.کسري فضاي سبز ندارد -7
.برابر نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59/70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 75/80 درصد می باشد.(به میزان 16/10 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 60.60 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 70.25مترمربع، زیرشیروانی به مساحت 

1.78و 7.17 متر مربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن نقض راي بدوي  راي به اخذ جریمه با 
ضریب2.25.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,650,158,000(دو میلیارد و  ششصد و  
پنجاه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 350.55  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/03 2/98/14290 تجدید 
نظر

خیابان 
امام-گونی 
بافی-بن 
بست 
دارایی

2-3-10025-7-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/23 مورخ 1397/05/06 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 958.01 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:348.77 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 60.60 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 70.25 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 70.25 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 70.25 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 70.25 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.17 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم 6) به  -7
مساحت 1.78 مترمربع

فضاي سبز به مساحت 80 مترمربع و فضاي باز به مساحت 64.75 مترمربع رعایت نمی  -8
.گردد

فعال کسري پارکینگ ندارد.(ضمنا عرض درب ورودي از 7 به 9 متر افزایش یافته فلذا -9
بایستی عوارض درآمدي دو باب کسري پارکینگ(یکباب بدلیل افزایش عرض درب پارکینگ 

و یکباب بدلیل تزاحم دو باب پارکینگ) را پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56.88 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 75.61 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. مشمول 
.تبصره 7 نمی گردد
. سال تخلف 1397

//.درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر تبدیل 
مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 41.94 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی 
وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول 
نظریه کارشناسی به شماره ش ر-183310-98/10/08 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1،852،500،000 ریال، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 
به مبلغ 370,500,000(سیصد و  هفتاد میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 41.94  0
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/28 2/98/14291 بدوي 0 2-2-20131-66-1-0-0 13
54

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 88 مورخه 1395/12/01 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1789.78 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (نازك کاري) بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 89.19 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.63 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 11 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 54.65 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 43.65  -6
.مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد جنوبی می باشد).(سال وقوع تخلف 1397)

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.54 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -7
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 102.22  -8

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 145  -9

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به -10
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.1 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -11
.مساحت 20.02 مترمربع.(به کسر اضافه بنا زیرشیروانی)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13.93مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -12
.انباري (5 مترمربع).(کل این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.تا کنون رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -13
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 9 واحد -14

.داراي 5 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -15
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -16
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -17

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -18
.است نما اجرا گردیده است)
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سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.61 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -19
.موجود 61.83 درصد می باشد

از بابت اضافه بنا به مساحت 89.19 مترمربع، بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک 
واحد تجاري به مساحت 103.85 مترمربع، ینا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن 
تجاري به مساحت 103.06 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و 

آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.1 مترمربع، بناي 
مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 20.02 
مترمربع و 4 باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي شماره 2/97/12638 مورخه 
1397/08/22 و راي بدوي شماره 2/97/12895 مورخه 1397/11/06 کمیسیون ماده صد و از 
بابت بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13.93مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 
:داراي سوابق در واحد محترم درآمد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.63 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.02 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -2

کاهش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 1.63  -3
.مترمربع.(به نسبت راي صادره)

افزایش بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 41.94  -4
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -5
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1 مترمربع.(به نسبت راي صادره)

.داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -6
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ4,502,332,800(چهار میلیارد و  

پانصد و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 446.66  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1398/12/12 2/98/14292 بدوي خیابان 
مطهري-گذ
ر فرخ 
-روبروي 
مسجد جواد 
االئمه

2-3-10184-56-1-0-0 13
55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 33 مورخه 1396/02/23 بصورت 5 طبقه 
رویزیرزمین به انضمام  زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1592.7 مترمربع 

.صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 190.5متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در زیر زمین به مساحت 12.75متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-1
اضافه بنا  در همکف به مساحت 24.83 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت  23.05 متر مربع(سال وقوع تخلف 1396) -3
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 23.05 متر مربع(سال وقوع تخلف 1396)-4

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 23.05 متر مربع(سال وقوع تخلف 1396)-5
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 23.05 مترمربع(سال وقوع تخلف 1397)-6
اضافه بنا  درطبقه پنجم  به مساحت 34.05 متر مربع(سال وقوع تخلف 1397)-7
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 26.67 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)-8

تبدیل همکف (پیلوت ) به 6 باب مغازه (تبدیل مسکونی به تجاري) به مساحت 139.25  -9
متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در  -10
طبقات اول تا پنجم به مساحت 29.1 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 10.1 -11
متر مربع(سال وقوع تخلف 1397)

تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 4.43 متر مرمربع (سال وقوع تخلف  -12
(1397

با توجه به تخلفات فوق الذکر داراي 7 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد (پارکینگ  -13
شماره 10 در زیرمین به دلیل عدم کفسازي و امکان نبود تست عملی در محل فعال  مورد 

قبول نمیباشد)(سال وقوع تخلف 1396)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -14
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 32.38 متر مربع در همکف و به 
مساحت 180.15 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 212.53 متر مربع )بعنوان تخلف 
ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد. .(سال وقوع تخلف 1396)
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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 .عرض راه پله 3/2 متر میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2.40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
حالیه با توجه به نامه 1399-19184 مورخ 1399/02/16 کمیسیون ماده صد در خصوص 
میزان تخلف و کسري پارکینگ با توجه به بررسی بعمل آمده گزارش صحیح بوده ومیزان 
کسري پارکینگ با توجه به بررسی بعمل آمده 6 باب مغازه نیاز به 6 عدد پارکینگ داشته و 
با توجه به بررسی آمده به دلیل اینکه پارکینگ شماره 10 مورد تایید نبوده و احداث مغازه ها 
موجب کسري پارکینگ شده است تمامی 7 باب کسري پارکینگ بصورت تجاري بوده و 

 .گزارش مورد تایید میباشد
همچنین با توجه به تقاضاي متقاضی که به شماره 28696 مور خ 1399/02/29 ثبت در 
اتوماسیوت این منطقه گردیده و با توجه به بررسی بعمل امده مالک سابقا و قبل از دریافت 
پروانه ساختمانی در محل مذکور داراي مغازه  ککه از بابت 1 باب مغازه به مساحت 34 متر 
مربع داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/286695 مورخ 1396/03/21 بوده که با 
توجه به طرح تفصیلی که بصورت مسکونی بوده وبا توجه به پروانه صادره مغازه دریافت 
ننموده است اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت به مغازه نموده  که گزارش تخلفات فوق الذکر 

 . در خصوص احداث مغازه ها  گزارش شده است
 .بالمانع فوق الذکر بپیوست مدارك میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بالکن چوبی به 
مساحت 18.03مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 3 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 79,332,000(هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 18.03  4
 

1100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/14 2/98/14295 بدوي سعدي 
روبروي بازار 
روزباشگاه 
ورزشی

2-1-10019-1-1-4-0 13
56

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

8.8  0
 

1100000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به مساحت 
.34.3 مترمربع (مطابق سند) می باشد

.مغازه مورد ثبت داراي بالمانع هاي مندرج در سیستم می باشد
طی بازدید بعمل آمده متقاضی بصورت خالف اقدام به احداث بالکن چوبی به مساحت 18.03 
مترمربع (بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) نموده است.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
داراي سه باب تابلو بوده که دو باب آن استاندارد و یک باب دیگر به ابعاد تقریبی 1.5*2.5 
متر و به مساحت کلی 3.75 مترمربع بوده و بصورت فروشگاه لوازم گازسوز مورد استفاده 

.می باشد
حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري آب و فاضالب بطول 3 متر موزائیک به عرض 

 .0.4 متر دارد
.به استناد خط پروژه شماره 503 به مساحت تقریبی 8.8 داراي عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13
56

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ781,905,600(هفتصد و  هشتاد 
و  یک میلیون و  نهصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 77.57  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14302 بدوي نقره 
دشت-بن 
بست عالمی

2-2-10164-75-1-0-0 13
57

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/135 مورخه 1397/12/27 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی 

.در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 865.6 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.4 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -5
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 5.17 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.03 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 41.06 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 6 واحد به 7 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد  -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 12.97 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و رعایت حد نصاب  -13
.فضاي سبز می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.12 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
.موجود 71.92 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 20.26 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و دوم، 
هر یک به مساحت 34.06  مترمربع، اضافه بناي راه پله و آسانسور به مساحت 0.75 
مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5  برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 748,692,000(هفتصد و  چهل و  هشت میلیون و  ششصد و  

نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 89.13  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 2/98/14303 بدوي نقره 
دشت-بن 
بست 
حصیري

2-2-10203-90-1-0-0 13
58

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/204 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 483.45 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:102.93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 34.06 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.06 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.06 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.75 مترمربع -4
رعایت فضاي باز به مساحت 9.66 و رعایت فضاي سبز به مساحت 12.50 مترمربع نمی  -5

.گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 73.05درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 13.80 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/97/12569  مورخ 1397/08/26 در مرحله ستونگذاري همکف بوده و حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.26 مترمربع(سال تخلف 1397) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.06 مترمربع (سال تخلف 1397) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.06 مترمربع(سال تخلف 1397) -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.75 مترمربع(سال تخلف 1397) -4
رعایت فضاي باز به مساحت 9.66 و رعایت فضاي سبز به مساحت 12.50 مترمربع نمی  -5

//.گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي محمد درویشان  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  3  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 2,771,294,400(دو میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  نود 
و  چهار هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.دد.

جریمه 274.93  3
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/06 2/98/14310 بدوي بلوار 
مدرس-کوچ
ه محمدنژاد

2-3-10107-1-1-0-0 13
59

با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره 183657 مورخ 1398.10.09 شهرداري منطقه 
در خصوص یکباب کسري پارکینگ ، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با 
توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 1396/12/28 مورخ 1396/12/28
بصورت 1 طبقه بر روي زیرزمین   در 2 واحد تجاري  در همکف و بالکن و 2 واحد  اداري در 

 .طبقه اول به مساحت کلی 768/36 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري (سربندي  - اچرچینی صورت نگرفته است )و با 
توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به 

:مساحت کلی 274/93متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 10/63 متر مربع -1
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 87/49 متر مربع-2

اضافه بنا در نیم طبقه (بالکن تجاري ) به مساحت 84/62 متر مربع --3
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 87/49 متر مربع-4
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 4/7متر مربع-5

با توجه به محاسبات زمان پروانه به ازاي هر 50 متر تجاري در همکف 1 باب پارکینگ و به  -6
ازاي هر 50 مترمربع مفید  در خصوص اداري نیاز به 2 پارکینگ بوده که 8 باب پارکینگ در 
زمان پروانه تامین نموده و با توجه به پروانه صادره  داراي 2 باب پرداختی بوده که با توجه به 
وضع موجود که مساحت تجاري248.67  متر مربع  و مساحت اداري253/39  متر مربع  

بوده نیاز به 16باب پارکینگ داشته که با توجه به تامین 8 باب پارکینگ و 2 باب پرداختی  6
 . باب کسري پارکینگ را دارد

الزم به ذکر است که ضوابط پارکینگ طبق جدول شماره 6-10-2 که بپیوست بوده  اعالم 
شده است که  به ازاي هر واحد اداري (ئفترکار)  به ازاي هر50 متر زیربناي مفید به 1 واحد 

پارکینگ نیاز دارد. (در این خصوص نیاز به نظریه ارشادي را دارد)
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
الزم به ذکر است که با توجه به وضع موجود سرویس بهداشتی  مغازه احداث نشده است که 

در زمان پایانکار بایستی ضوابط سرویس بهداشتی مغازه رعایت گردد
سطح اشغال زمان پروانه 55/65  درصد بوده که با توجه به وضع موجود 80/99 درصد 

 .میباشد
بر اساس نامه شماره ش ر- 150628-1395 مورخه  s رعایت فضاي باز و فضاي سبز در پهنه

1395/07/26 معاونت محترم شهرسازي و معماري الزامی نمیباشد
مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نگردیده 

 .است
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حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/10698 مورخ 1398/08/12 در 
خصوص کسري پارکینگ در زمان سال وقوع تخلف  بر اساس ضوابط زمان وقوع تخلف  و با 
در نظر گرفتن اخرین اصالحیه ضوابط  طرح تفضیلی موصب کمیسیون ماده 5 مورخ 

1398/06/13 طبق جدول 6-10-2 مروبط به ضوابط پارکینگ که بپیوست بوده براي احداث 
به ازاي  هر 50 متر مربع زیربناي مفید تجاري یک  s22 واحد تجاري منفرد در کد پهنه
. پارکینگ و به ازاي هر 50 متر مربع  اداري (دفترکار) نیز یک باب پارکینگ مورد نیاز  است
لذا با توجه به بناي احداثی تجاري (323/47 متر مربع ) 6 باب پارکینگ و بناي احداثی 
اداري (253/39 متر مربع) 5 باب پارکینگ و در مجموع 11 باب پارکینگ مورد نیاز  بوده که 
با توجه به تامین 8 باب پارکینگ د و پرداختی 2 باب عوارض پارکینگ  در زمان پروانه  

 .داراي 1 باب کسري پراکینگ خواهد بود

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 143,136,000(یکصد و  چهل و  سه میلیون و  

یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 28.4  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/19 2/98/14311 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري-کو
چه شهید 
محمد نژاد 
اصلی

2-3-10223-29-1-0-0 136
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 97 مورخه 1396/04/28بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 717.03 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 21.01 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.62 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.13 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.39 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 7.35 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.39 متر است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -7

.مساحت 0.04 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما اجرا گردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.40 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 60.32 درصد می باشد

داراي نامه شماره 952/131/4495 مورخه 1395/07/17 و شماره 962/131/1643  مورخه 
1396/03/11 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان گیالن در 7 بند می 
باشد که برابر بند 1 آن اعالم گردیده حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمان با رعایت جانمایی 

.مناسب از کف پیاده رو تا زیر دامنه 12.5 متر است
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 982/131/6863 مورخه 1398/08/18 وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگري و صنایع دستی (اداره کل گیالن) با شماره 146417 مورخه 1398/08/19 ثبت در 
شهرداري ارائه نموده که طی آن اعالم شده، خالفی از نظر این اداره کل صورت نپذیرفته 
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.است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون شهرداریها 
بالکن تجاري به مساحت 13 متر مربع مشارالیه را با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بر 
مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 81,120,000(هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  

بیست هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 13  4
 

1560000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/11 2/98/14315 بدوي خیابان امام 
خمینی-روب
روي 

آزمایشگاه 
فدائی

2-1-10057-3-1-0-0 136
1

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/1031-98/7/21 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  
طی بازدید بعمل آمده از پالك  برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي برگ اسناد 
رسمی از نوع سند صلح حقوق  از دفترخانه شماره 2 رشت بوده مورد مصالحه  ششدانگ 
سرقفلی و حق کسب و پیشه  هریک از چهارباب دکان متصل  بهم  که فعال بصورت  یکباب 
داراي پالك ثبتی بشماره 1492/36 الی 14925/6 اشاره گردیده است برابر سوابق موجود در 

شهرداري از بابت یکواحد تجاري بسطح 63/38 متر مربع داراي بالمانع بشماره 
2/33/54039-90/12/11 میباشد . مغازه فوق  داراي فعالیت شغلی  لباس فروشی و تابلوي 
.تبلیغاتی به ابعاد ( ارتفاع 1/50 متر در طول 5 متر ) با نامه تجاري مایسا میباشد

حالیه مالک بدون مجوز مبادرت به تعمیرات جزئی شامل : کف سازي و رنگ آمیزي اقدام  
.نموده است

وضعیت موجود بر روي مغازه فوق بالکنی  موجود بوده  که راه ارتباطی بین ----------
مغازه و همکف از طریق باالبر و نردبان فلزي میباشد (  مدارکی  از بابت بالنع بالکن  از سوي 
مالک و در سوابق  شهرداري رویت نگردیده است ) با توجه به بالنع صادره و مطابق آن با 

: وضعیت موجود موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث بالکن بسطح تقریبی 13 متر مربع -1

. سال محاسبه تخلف بعد از بالمانع مربوط به سال 1391 میباشد
به استناد نامه شماره ب/9111309/ص مورخ 1391/11/04 مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
ساخت و سازها ملک مذکور در بافت بازار قرار دارد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرایی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی ، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 2,450,000(دو میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار )  

ریال تأیید می گردد .

جریمه 7  2
 

175000  , 1375 احداث بناي جداساز 1398/12/14 2/98/14319 تجدید 
نظر

سبزه 
میدان-جن
ب پست 
بانک

2-2-10053-185-1-0-0 136
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف به نامه شماره ش ر-92282-1398 مورخ 98/05/30 شهردار محترم رشت 
مبنی بر اجراي بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 98 و نظر به دستور معاونت 
محترم معماري و شهرسازي منطقه 2 شهرداري رشت جهت بررسی وضع موجود و تعیین 
خالف احتمالی ادارات دولتی ناحیه 2 منطقه 2، مکان ارائه شده ساختمانی است هفت طبقه 

 .(در مرحله بهره برداري) که به عنوان اداره مخابرات در حال استفاده می باشد
از بابت اعیان داراي بالمانع به شماره 2/33/179492 مورخ 1393/12/14  به مساحت 

.3198.28 متر مربع و 7 سقف می باشد
در وضع موجود بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث یک باب کانکس یه مساحت 
تقریبی 8 متر مربع در حیاط نموده است.(سال وقوع 1394). در مورد سایر اعیانات موجود 
امکان اظهارنظر با توجه به بازدید غیابی و عدم وجود ابعاد و مساحت هاي دقیق میسر نبوده 
و  جهت تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید 
کامل از ملک و ارائه  نقشه هاي معماري و و ارائه کروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان 

.نظام مهندسی از سوي مالک  امکان پذیر می باشد
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک به صورت حدودي برداشت گردیده و 
مساحت هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده 

.است. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*************************************************
طی بازدید مجدد صورت گرفته که در معیت نماینده مخابرات صورت گرفت، مساحت متراژ 
شده کانکس توسط متر به مساحت 7 متر مربع که بعنوان محل تابلو برق و کنتور مورد 
استفاده قرار می گیرد و سال وقوع آن سال 1375 می باشد که قبل از تاریخ بالمانع فوق 

 .الذکر می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 0.21مترمربع، کاهش سطح 
راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 0.24 مترمربع ، اضافه بنا در زیر شیروانی 
بمساحت 6.97 مترمربع ، و تبدیل راهرو و راه پله به انباري در زیر شیروانی بمساحت 
0.94 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 92,736,000(نود و  دو میلیون 

و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 9.2  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/19 2/98/14323 بدوي منظریه-کو
چه بهبودي

2-3-10051-14-1-0-0 136
3

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/147 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 643.26 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 8.02

: مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.21 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.21 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.21 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.21 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0.21 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.97 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 0.24 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.50 متر می 

باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله به انباري زیرشیروانی(به کسر  -8

آیتم 6) به مساحت 0.94 مترمربع
تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -9

.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 203.40 مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد.(توضیحا با توجه به افزایش عرض و تعداد درب پارکینگ بایستی  -10
عوارض درآمدي دو باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.همچنین تایید نهایی پارکینگ ها 

در زمان پایان کار و پس از تست عملی در محل امکانپذیر خواهد بود. )
.رعایت فضاي سبز می گردد ولی به مساحت 26.29 مترمربع کسري فضاي باز دارد -11
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 80.14 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ740,208,000(هفتصد و  چهل 

میلیون و  دویست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 110.15  2
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/26 2/98/14326 بدوي -
چمارسرا-ر
حیم 

شعاعی-دبی
ري

2-2-10209-24-1-0-0 136
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/156 مورخ 1397/12/28 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 323.43 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري   بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 109.15 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 3.06 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 3.06 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 3.06 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  بصورت طبقه مازاد  به مساحت 99.97 متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 12.36 متر مربع-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش واحد مسکونی در طبقه دوم  به مساحت 78.92متر -6
مربع (شایان ذکر است که طبق پروانه صادره دو طبقه در 1 واحد مسکونی بوده که با توجه به 
وضع موجود و طبقه مازاد بصورت 3 طبقه در 3 واحد مسکونی بوده که تعداد واحد مسکونی 

از 1 به 3 واحد افزایش یافته است )
به مساحت 17.3 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 16.14 متر مربع کسري فضاي  -7
 . باز را داشته که تخلفات فوق الذکر منجر به کسري فضاي باز و فضاي سبز شده است
 .سطح اشغال در زمان پروانه 80% و  با توجه به تخلف صورت گرفته 81% میباشد

سال وقوع تخلف 1398
*********************************************************
*********************************************************

*******************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 

33.22 مترمربع، اضافه بناي راه پله و آسانسور به مساحت 6.29 مترمربع، تبدیل راه 
پله به بناي مفید به مساحت 0.9 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 0.9 مترمربع که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,184,148,000(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  

یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 140.97  2.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1398/12/14 2/98/14334 بدوي باقرآباد-کو
چه شهید 
قلی 

پور-کوچه 
شهید عابد 
عشقی

2-1-10040-2-1-0-0 136
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 3 
مورخه 1395/03/30 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 

.واحد مسکونی و به مساحت کلی 548.97 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139.17 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 6.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.9 مترمربع.(ضمنا حداقل عرض وضع موجود راه پله 

.2.8 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 0.9  -10

مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 
.تخلف 1398)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.45 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11
.موجود 74.41 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، راي بدوي عینا تایید می گردد رعایت عقب 
نشینی

7. 219375  , 1382 تجاوز به معابر عمومی 1398/11/28 2/98/14336 تجدید 
نظر

-
سعدي-خط 
ماشین- 
روبروي 
نمایندگی 
بوتان

2-1-10027-1-1-0-0 136
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي عیناً تأیید می گردد.

ردتخلف 1.49 55000  , 1337 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.50 به 
ضریب 0.50) جریمه بمبلغ 43,992,000(چهل و  سه میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار 

) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 48.88  0.5
 

1800000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ اعیان یکبابخانه و 
تعمیرگاه به مساحت 298 مترمربع  با شماره پالك 3428 (مطابق سند) می باشد.(سند 

.مالکیت عرصه توسط متقاضی ارائه نگردیده است)
طی بازدید بعمل آمده داراي یک باب اعیان مسکونی در یک واحد مسکونی بوده که از بابت 
52 مترمربع آن داراي پروانه دیوارگذاري به شماره 3/33/2419 مورخ 82/08/20 است و 
حالیه با توجه به تخلفات جدید صورت گرفته و همچنین ارائه کروکی نقشه برداري اعیان 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 50.37 مترمربع بوده که از این مقدار به 
مساحت 1.49 مترمربع بصورت همزمان ساز با مصالح آجري بوده (سال وقوع تخلف 1337) و 
مابقی به مساحت  48.88 مترمربع بصورت توسعه جدید با مصالح آجري می باشد.(سال 

.وقوع تخلف 1392)
همچنین مساحت عرصه ملک در وضع موجود (234.41 مترمربع)  به مساحت 63.59 
مترمربع از مساحت درج شده در سند مالکیت (298 مترمربع) کمتر می باشد که علت آن 
عقب نشینی در وضع توسط مالک و خارج نشدن مقدار عقب نشینی از سند مالکیت بوده، 

.همچنین اعالم می گردد عقب نشینی مضاعف گردیده است
مساحت اعیان وضع موجود مندرج در جدول کاربریها بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه 

.شده توسط متقاضی درج گردیده است
به استناد خط پروژه شماره 734 به مساحت تقریبی 0.7 مترمربع از عرصه وضع موجود و به 

.مساحت تقریبی 51.3 مترمربع از سند مالکیت داراي عقب نشینی می باشد
حد جنوبی مطابق سند مالکیت به خندق عمومی ذکر شده که در این خصوص نامه شماره 
3/972 مورخه 1398/07/17 از امور آب و فاضالب شهرستان رشت با شماره 12845 مورخه 
1398/07/20 ثبت در شهرداري ارائه نموده که طی آن اعالم شده با توجه به عقب نشینی 
ملک یاد شده، حریم فاضلکش رعایت گردیده است.(در این خصوص تاکیید می گردد ملک 
مورد ثبت عقب نشینی مضاعف نموده و با توجه به اظهار نظر امور آب و فاضالب که اعالم 
نموده با توجه به عقب نشینی ملک یاد شده، حریم فاضلکش رعایت گردیده لذا در صورت 
دیوار گذاري مجدد ملک و قرار گیري بر روي خط پروژه، نیاز به استعالم مجدد از امور آب و 

 .فاضالب می باشد)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز، با توجه به 
محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی 

استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی 
به شماره ش ر-186893 مورخ 98/10/12 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی 
بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 492,250(چهارصد و  نود و  دو هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال صادر 

و اعالم می نماید. 

جریمه 89.5  0.1
 

55000  , 1351 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 2/98/14339 بدوي خیابان 
الکانی-کوچ
ه اسالمی

2-2-10027-1-1-0-0 136
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

35.5  0
 

55000  , 1351  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 7,768,750(هفت میلیون و  
هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 56.5  2.5
 

55000  , 1351 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده  توسط متقاضی شصت و سه سهم مشاع از دویست و چهار سهم از  
ششدانگ اعیان یکباب ساختمان یک طبقه و محوطه به شماره 1248/11 طبق سند مالکیت 

.می باشد
از بابت اعیان ملک مورد نظر به مساحت تقریبی 146 مترمربع به قدمت تقریبی 47 سال (با 
توجه به فیش برق ارایه شده) هیچ گونه بالمانعی در منطقه موجود نمی باشد.(از اعیان ملک 
فوق به مساحت تقریبی 89.50 مترمربع داخل تراکم و مابقی به مساحت تقریبی 56.50 

مترمربع خارج تراکم میباشد.)
با استناد به خط پروژه شماره 1393 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 35.50 مترمربع 

.می باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 76.70 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر 
طبقه به مساحت 93.30مترمربع، واحداث طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به مساحت 

343.20 مترمربع ( با توجه به تایید استحکام بنا برابر نظریه کارشناس رسمی بشماره 
199703 مورخ 1398.10.30 ) و تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیر بناي مفید 

بمساحت 4.24 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
8,037,187,200(هشت میلیارد و  سی و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 797.34  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/04 2/98/14340 بدوي بلوار اما م 
خمینی-نوب
خت

2-3-10026-14-1-0-0 136
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/144 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1430/50 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي میلگردگذاري ستون هاي طبقه پنجم می 

.باشد. طبقات اول و دوم دیوارچینی شده اند
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 793/10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 76/70 مترمربع -1-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 93/30 مترمربع -1-2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 93/30 مترمربع -1-3
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 93/30 مترمربع -1-4
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 93/30 مترمربع -1-5
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-5

 اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 343/20 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 4/24 مترمربع. عرض باقیمانده راه پله در وضع موجود به صورت میانگین برابر 

.2/28 متر می باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به اجراي طبقه پنجم در حد ستون گذاري لذا تعداد واحد طبقه پنجم به صورت پیش 
.فرض طبقات پایین تر و برابر نقشه معماري ارائه شده، 2 واحد مسکونی ورود گردیده است
همچنین با توجه به عدم اجراي کامل ساختمان و عدم دیوارچینی طبقات سوم به بعد، با 
فرض تعداد واحدهاي مسکونی مندرج در پروانه صادره ، با توجه به جانمایی پارکینگ، 
کسري پارکینگ ندارد. الزم به ذکر است پارکینگ شماره 1 شماره گذاري شده در نقشه 

معماري مورد پذیرش نمی باشد.(با توجه به عدم اجراي سایبان)
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري 
پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم دیوار چینی، عدم تعبیه درب 
.پارکینگی و کفسازي متعاقبا در صورت پیشرفت عملیات ساختمانی میسر می باشد

همچنین با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده با فرض تعداد واحد مسکونی زمان صدور 
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پروانه، داراي کسري فضاي سبز به مساحت 34/05  مترمربع و کسري فضاي باز به مساحت 
.106/70 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/00 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 82/40 درصد می باشد.(به میزان 18/40درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد (به صورت احداث اتاق ) به مساحت 20.27
 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 135,594,000(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  پانصد و  نود و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.87  2
 

3100000  , 1396
 , 1397

تجاوز به معابر عمومی 1398/12/14 2/98/14341 اصالح
ي 
بدوي

باقرآباد-کو
چه خندان

2-1-10017-20-1-0-0 136
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 65 
مورخه 1395/02/22بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله در 2 واحد مسکونی و به 

.مساحت کلی 240.95 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 91.19 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 23.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 20.27 مترمربع بصورت احداث اتاق.(ضمنا  -4
در این طبقه داراي کاهش بنا به نسبت پروانه به مساحت 20.25 مترمربع نیز می باشد و 
همچنین الزم به توضیح است که مساحت راه پله در زمان صدور پروانه در این تراز، به عنوان 
مساحت مجاز از سطح فعلی کسر گردیده که با توجه به بیشتر بوده مساحت آن از مساحت 
فعلی راه پله  کل راه پله وضع موجود به عنوان سطح مجاز لحاظ گردیده است).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی  -5
در طبقات مجموعا به مساحت 0.88 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله بصورت 

.میانگین  2.75 متر است).(سال وقوع تخلف 1396)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما اجرا گردیده است)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.14 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10

.موجود 79.49 درصد می باشد
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 72.39 مترمربع (طبقه همکف الی دوم هر کدام 
24.13  مترمربع) و کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا 
به مساحت 2.16 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/96/11065 مورخه 1396/08/13 

کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر جریمه بوده و حالیه داراي مابه التفاوب به شرح زیر می 
:باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.49 مترمربع.(به نسبت راي) -1
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.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.49 مترمربع.(به نسبت راي) -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.49 مترمربع.(به نسبت راي) -3

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 20.27 مترمربع بصورت احداث اتاق.(ضمنا  -4
در این طبقه داراي کاهش بنا به نسبت پروانه به مساحت 20.25 مترمربع نیز می باشد و 
همچنین الزم به توضیح است که مساحت راه پله در زمان صدور پروانه در این تراز، به عنوان 
مساحت مجاز از سطح فعلی کسر گردیده که با توجه به بیشتر بوده مساحت آن از مساحت 
فعلی راه پله  کل راه پله وضع موجود به عنوان سطح مجاز لحاظ گردیده است).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
کاهش بناي مازاد بر تراکم به نسبت راي صادره از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه  -5

.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.28 مترمربع
با توجه به تهیه خط پروژه پس از ساخت بنا، مشخص گردید که رعایت عقب نشینی 

.نگردیده و به مساحت 1.6 مترمربع از اعیان به کوچه تجاوز نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت بانک انصار  مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح توسعه تجاري (راه پله ارتباطی) به مساحت 10  مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 124,000,000(یکصد و  بیست و  چهار میلیون ) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 10  4
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/19 2/98/14346 بدوي خیابان  
شریعتی-ج
نب مسجد 
حاج مجتهد

2-1-10156-33-1-2-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/958-98/6/12  ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک  طی بازدید بعمل آمده  از مکان فوق ( بانک انصار)در حال تعمیرات بوده که از 
ادامه عملیات  تعمیرات جلو گیري بعمل آمده و  نماینده بانک انصار  برابر مدارك ارائه شده 
داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 2818/35 قطعه 2 بصورت یکباب مغازه بمساحت 
102/35 متر مربع در واقع طبقه اول با حق عبور و مرور این واحد ازراهپله مشاعی  ملک 
مجاور حد غربی داراي بالمانع بشماره 3/33/40482-89/8/23 و  سوابق درآمدي بشماره 

. 647 میباشد

 
-----------------------------

: در بازدید بعمل آمده  موارد تخلف به شرح زیر است 
بدون مجوزمبادرت به احداث راه پله ارتباطی مابین طبقه مذکور با نیم طبقه و همکف  -1
بسطح تقریبی 10 متر مربع  اقدام شده و بصورت یکجا بعنوان بانک انصار مورد استفاده قرار 

(میگیرد. مشمول تعمیرات کلی میگردد سال تخلف 1397
به استناد نامه شماره ب/9111309/ص مورخ 1391/11/04 مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
ساخت و سازها ملک مذکور در بافت بازار قرار دارد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرایی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

از بابت موارد فوق داراي پرونده  بشماره درخواست 328897 مبنی بر تعمیرات کلی در حال .
 ( پیگیري میباشد ( تاکنون مجوز صادر نگردیده است

با توجه به عدم همکاري بانک در خصوص ارائه مدارك گزارش بصورت غیابی بوده پس از 
ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  احداث یک باب انباري به مساحت 7.5 متر مربع  و تبدیل انباري واحد خود  
به سرویس بهداشتی به مساحت 6.6  متر مربع  با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 28,590,000(بیست و  هشت میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.1  2
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/03 2/98/14350 بدوي سیدابوالقاس
م-کوچه 
فاطمی-بن 
بست قاطع

2-2-20104-19-1-2-0 13
71

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه اول به انضمام انباري و پارکینگ، که داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم بوده و 
حالیه و طی بازدید بعمل آمده یک باب انباري خالفساز به مساحت تقریبی 7.50 مترمربع با 
مصالح بلوك سیمانی در حیاط مشاعی مشاهده گردید و همچنین انباري مربوط به واحد خود 
به مساحت 6.60 مترمربع را نیز به حمام و سرویس بهداشتی(مسکونی) تبدیل نموده و به 
واحد مسکونی قطعه اول تفکیکی موجود در همکف الحاق کرده است.(سال تخلف 1390)
همچنین رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 
اضافه بناي همزمانساز به مساحت 37/71 متر مربع مشارالیه را با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 16,061,200(شانزده میلیون و  
شصت و  یک هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 37.71  2
 

70000  , 1360
 , 1378

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/11 2/98/14352 بدوي خیابان 
ملت-بن 
بست الله

2-2-20073-177-1-0-0 13
72

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

9.  0
 

225000  , 1378  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه و سه باب مغازه  قطعه اول تفکیکی (طبق سند مالکیت 

.ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد
وضع موجود بصورت یک باب خانه بصورت دوبلکس و 3 باب مغازه در همکف بوده که داراي 
بالمانع از شهرداري بصورت مجوز تعمیرات  به شماره 2/33/6650 مورخ 1377/04/10 به 

:مساحت 256/85 متر به شرح زیر میباشد
مساحت همکف 91/85 متر مربع (مساحت مغازه ها 68/77 مترمربع) -1

 زیربناي نیم طبقه به مساحت 60 متر مربع -2
 طبقه اول به مساحت 105 متر مربع -3

*********************************************
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف  متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر به 

:دلیل خطا در محاسبه یابی بصورت همزمانساز میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2/93  بصورت همزمانساز و به دلیل خطا در محاسبه یابی -1

(سال وقوع 1360)
اضافه بنا در نیم طبقه   (مسکونی ) به مساحت 34/78 مترمربع که از  این مقدار به -2

مساحت 14/05 بصورت راه پله و به مساحت 20/73 متر مربع  بصورت مسکونی با سال وقوع 
1378

  کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1/14 متر مربع-3
به استناد خط پروژه شماره 961 به مساحت تقریبی 0/9 متر مربع از اعیان در تعریض قرار 

 .دارد
الزم به ذکر است که مساحت سند ارائه داده شده از طرف متقاضی 91/85 متر مربع بوده که 
مساحت همکف طبق نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی با توجه به اینکه کال 
بصورت اعیان بوده 94/78 متر مربع بوده و داراي اختالف به مساحت 2/93 متر مربع بیشتر 

از سند مالکیت بوده  که در صورت صالحدید نیاز به اصالح سند را دارد
. در زمان بازدید مغازه ها خالی و فاقد فعالیت شغلی بوده اند

 .مغازه ها فاقد بالکن میباشند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 13.58 مترمربع، مازاد انباري 
به مساحت 5.51 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 3.32 مترمربع که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

69,471,000(شصت و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 22.41  1
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/14 2/98/14357 بدوي دباغیان-خی
ابان محمد 
نژاد-کوچه 
هجرتی

2-3-10128-9-1-0-0 13
73
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بنا شماره 41 مورخه 1394/06/19 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 291/84 
 .مترمربع صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي کاهش بنا به مساحت کلی 16/77 مترمربع به شرح زیر می باشد: (سال وقوع 1398)

 کاهش بنا در همکف به مساحت 0/12 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0/12 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/12 مترمربع -3

کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 3/25 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 13/16 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 13/58 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله 2/32 متر می باشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5  -7
مترمربع)  به مساحت 5/51 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت بازگشت تشویقی آسانسور با توجه به عدم اجراي آن به  -8
مساحت 3/32 مترمربع (تشویقی آسانسور 10% بوده که در زمان صدور پروانه از 2/89% آن 

مازاد بر تراکم طبقات استفاده گردیده است)
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 56/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 56/40 درصد می باشد.(به میزان 0/1 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست مجوزحفاري جهت انشعاب گاز به طول 3 متر آسفالت را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛  در حد تراکم مجاز ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 202803 مورخ 
98.11.03 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 81,362,600(هشتاد و  یک 
میلیون و  سیصد و  شصت و  دو هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 262.46  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/13 2/98/14361 بدوي خیابان  
تختی 
-راسته 
صندوق 
سازان 
-کوچه 
 یازدهم

2-1-10106-108-1-0-0 13
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه قطعه سوم 
 .تفکیکی به مساحت 142 مترمربع و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی (مطابق سند) می باشد
طی بازدید بعمل آمده متقاضی بدون مجور و بدون اخذ پروانه ساختمانی اقدام به احداث یک 

.باب ساختمان دو طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی نموده است
عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
:برداري توسط متقاضی داراي خالف به مساحت کلی 262.46 مترمربع به شرح زیر می باشد

.احداث پیلوت به مساحت 85 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.احداث طبقه اول به مساحت 85 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2

.احداث طبقه دوم به مساحت 78.66 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.احداث راه پله به بام (خرپشته) به مساحت 13.8 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.(رعایت سطح اشغال و تراکم می گردد)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -5

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
ضمنا با توجه به عدم دیوار گذاري دیوار مشرف به شارع، در خصوص رعایت عقب نشینی 

.متعاقبا اظهار نظر می گردد
الزم به توضیح است قبل از احداث بنا، ملک فوق الذکر طی شماره درخواست 306424  
تقاضاي پروانه احداث بنا  نموده بود که در این راستا عوارض درآمدي آن نیز پرداخت 
گردیده و پس از تایید سازمان نظام مهندسی پیش پروانه نیز جهت آن صادر گردید ولی از 
آنجایی که قبل تایید نهایی پروانه، اقدام به احداث بنا نمود، پروانه نیز جهت آن صادر 

.نگردید و لذا کل ملک به شرح فوق تخلف محسوب گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

13
74

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ169,948,800(یکصد و  شصت و  نه 

میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 16.86  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/17 2/98/14366 بدوي چله خانه  - 
سیدابوالقاس
 م

2-2-20104-130-1-0-0 13
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1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/47 مورخ 1398/05/06 بصورت  /
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2واحد مسکونی به مساحت کلی 431/4 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري طبقه همکف بوده و با توجه به نقشه برداري 
ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 16/86 متر مربع  به شرح زیر 

..میباشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 16/86متر مربع

طبقه اول و دوم هر کدام به مساحت 129/5 متر مربع (مجموعا به مساحت 259 متر مربع  -2
. ) اجرا نشده است

. زیرشیروانی به مساحت 42/9 متر مربع اجرا نشده است -3
با توجه به نقشه هاي ارائه داده شده از طرف متقاضی  و با توجه به دو واحدي بودن پروانه 

 .کسري فضاي سبز و کسري فضاي باز ندارد
 .سطح اشغال زمان پروانه 70%  و سطح اشغال در حال حاضر 79/11% میباشد

سال وقوع تخلف 1398
*********************************************************

*
شایان ذکر است که اظهرا نظر در خصوص تخلف ساختمانی تا مرحله ستون گذاري طبقه 
همکف بوده و اظهار نظر نهایی در خصوص تخلفات منوط به ادامه کار ساختمانی و ارائه 

.کروکی نقشه برداري و معماري وضع موجود میباشد
از بابت تخلف فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد  به شماره 2/99/14593 مورخ 

 .1399/02/21 مبنی بر جریمه میباشد

کسري پارکینک  متعاقبا پس از تکمیل ساختمان اعالم میگردد
مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی اعالم شده نما اجرا نشده 

 . است
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و ارائه رضایتنامه محضري از مالکین 

مشاع  بشماره 166453 مورخ 98.08.23 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 28 رشت وبا 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 
ارزش معامالتی بمبلغ 8,664,500(هشت میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 5.59  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/06 2/98/14368 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن بطرف 
دانشسرا- 
بن بست 
کاظمی

2-3-10197-45-1-4-0 13
76

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان در طبقه اول 
و داراي  پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه اقدام به احداث راه پله  
خالفساز به مساحت 5.59 مترمربع و اتصال آن از حیاط مشاعی به واحد خود نموده 

است.(سال تخلف 1396)
همچنین الزم به ذکر است با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده مساحت وضع موجود 
به میزان 9.33 مترمربع کمتر از مساحت مندرج در سند مالکیت می باشد.(مساحت مندرج 

در سند 70 مترمربع و در وضع موجود 60.67 مترمربع)
.با استناد به خط پروژه شماره 566 عقب نشینی ندارد

//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
**************************************

از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 2/98/13536 مورخ 
.1398/05/26 مبنی بر تخریب بوده و راي مذکور تا کنون اجرا نشده است

حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/13689 مورخ 1398/06/27 اعالم نموده 
:مالک نسبت به اخذ رضایت محضري از سایر مالکین اقدام و سپس پرونده جهت اتخاذ 

".تصمیم به کمیسیون ماده 100 ارسال گردد
توضیحا کل ساختمان بموجب صورتمجلس تفکیکی شماره 15607 مورخ 1377/04/18 در 2

//.واحد مسکونی و 3باب مغازه تفکیک شده است
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز ، خارج تراکم  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,430,900(سه 

میلیون و  چهارصد و  سی هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 31.19  2
 

55000  , 1354 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/03 2/98/14373 بدوي ضیابري-بن 
بست کیهان

2-2-10058-11-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

45  0
 

55000  , 1354 1398/12/03 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14373 بدوي ضیابري-بن 
بست کیهان

2-2-10058-11-1-0-0 13
77

در خصوص گزارش شهرداري منطقه مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي 
مسکونی بدون مجوز شهرداري ،در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً 
به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی به مبلغ 762,850(هفتصد و  شصت و  دو هزار و  هشتصد و  پنجاه) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 138.7  0.1
 

55000  , 1354 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ اعیان 
. یک باب خانه (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

 .ملک بصورت اوقافی میباشد
سند ارائه داده شده از طرف متقاضی فاقد مساحت بوده و  متراژهاي اعالم شده به استناد 

.نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد
الزم به ذکر است که در سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ضلع غرب اشتباها 

 . شرق نوشته شده است
وضع موجود بصورت خانه ویالئی با 3 اعیان جدا از یکدیگر یوده که از بابت ان هیچگونه 

 .بالمانعی از شهرداري ارائه داده نشده است
با توجه به مساحت عرصه و اعیان ارائه داده شده توسط نقشه برداري  به مساحت 138/7 
متر مربع داخل تراکم و به مساحت 31/19  متر مربع خارج تراکم میباشد. (سال وقوع با 

توجه به فیش برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 1354)
همچنین طی بازدید بعمل امده مالک قسمت اعیان شماره 3 (مساحت 25/01متر مربع  و 
سرویس بهداشتی به مساحت 4/13متر مربع ) را با دیوار گذاري از دو اعیان دیگر جدا نموده 
بوده که در بازدید مجدد در تاربخ 1398/09/24 اقدام به باز نمودن  فضاي نفررو حدود 1 متر 

 .مربع  نموده و تصاویر ان بپیوست میباشد
*********************************************************
*********************************************************

************
به استناد خط پروژه شماره 750 به مساحت تقریبی 39/3 متر مربع از اعیان و به مساحت 

 .تقریبی 5/7 متر مربع از عرصه  در تعریض قرار دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد

13
77

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 
اضافه به مساحت 2/80 متر مربع مشارالیه را با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی 
بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 496,250(چهارصد و  نود و  شش هزار و  

دویست و  پنجاه)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 2.8  0.5
 

55000  , 1361
 , 1398

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/11 2/98/14378 بدوي رودبارتان-ز
هتاب دوم

2-3-10014-64-1-0-0 13
78

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

10.25  0
 

2100000  , 1398 1398/12/11 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14378 بدوي رودبارتان-ز
هتاب دوم

2-3-10014-64-1-0-0 13
78

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ عرصه و اعیان  یک باب 
..خانه برابر سند مالکیت می باشد

.از بابت اعیان به مساحت 105/00 مترمربع داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد
برابر نقشه معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 1/50 مترمربع به 
صورت همزمانساز (سال 1361)و به مساحت 1/30 مترمربع به صورت احداث انباري با قدمت 

.سال 1398 می باشد
همچنین بدون مجوز اقدام به تعمیرات کلی(شامل تخریب بخشی از دیوارهاي داخلی) و 
دیوارگذاري مجدد و همچنین تبدیل بخشی از ایوان به زیربناي ساختمان نموده است.(سال 

وقوع 1398)
.جهت تعیین وضعیت عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

***********************
.به استناد خط پروژه شماره 744 داراي عقب نشینی 10/25 مترمربع از اعیان می باشد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه، محرز و مسلم است لیکن با توجه 
به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه  تخریب بنا،  ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 2,030,616,000(دو میلیارد و  سی میلیون و  ششصد و  شانزده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 268.6  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/12 2/98/14386 بدوي سید 
ابوالقاسم-ك
وچه بهار

2-2-20101-117-1-0-0 13
79

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 251,344,800(دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  

چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.61  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/13 مورخ 1397/12/20 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 783/24 مترمربع صادر گردیده 
.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت (عدم اجراي سربندي) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 268/60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 19/15 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19/15 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19/15 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36/21 مترمربع (از این مقدار به مساحت 17/06  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 6/58 مترمربع -1-6
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 155/79 مترمربع به صورت یک طبقه مازاد (از  -2-6

این مقدار به مساحت 40/88 مترمربع به صورت تراس روبسته می باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

 بناي مازاد بر تراکم از بابت بازگشت تشویقی آسانسور (5%) به مساحت 13/12 مترمربع -8
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 136/49مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه معماري کسري پارکینگ ندارد -10

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 67/40 درصد می باشد. (به میزان 7/40 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ26.50 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

26.5 3360000  , 1398 1398/12/17 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14391 بدوي خیابان 
طالقانی-کو
چه رمضان 
زاده-بن 
بست معاف

2-2-10194-145-1-0-0 13
80

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب سه برابر ارزش معامالتی 

ساختمان راي به اخذ جریمه به مبلغ 183,940,620(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  
نهصد و  چهل هزار و  ششصد و  بیست)  ریال صادر می گردد. 

جریمه 28.82  3
 

3360000  , 1348
 , 1398

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 63 
مترمربع قطعه اول تفکیکی (مطابق سند قطعی غیر منقول شماره 41679 مورخه 

.1398/04/03) می باشد
داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده همچنین داراي مجوز تعمیرات جزئی به صورت 
تعویض نما به شماره 2/33/328351 مورخ 1398/06/03 می باشد.(همکف 60 مترمربع، نیم 

طبقه 10 مترمربع، طبقه اول 66 مترمربع)
با توجه به بازدید صورت گرفته برخالف مجوز تعمیرات صادره  اقدام به  توسعه بنا در حیاط 

.و همچنین توسعه در طبقه اول به صورت تراس روباز گردیده است
برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
توسعه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.48 مترمربع (سال وقوع تخلف 1398)  -1

اضافه بنا به مساحت 10.81 مترمربع (به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت  -2
یابی و پیش از سال 1350)

توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 10.53 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف (سال  -3
وقوع 1398)

با توجه به توسعه بناي صورت گرفته رعایت حداقل عرض 2 متر در حد جنوبی رعایت  -4
نگردیده و به 0 تقلیل یافته است. قابل ذکر است در تراز طبقه اول داراي تراس غیرمسقف رو 

.به پالك همسایه می باشد
برخالف مجوز اقدام به انجام تعمیرات کلی شامل تخریب دیوارهاي داخلی و تغییر در  -5

.معماري داخلی گردیده است
قابل ذکر است برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود به میزان 4.48 مترمربع 

.بیشتر از سند مالکیت می باشد
به استناد خط پروژه شماره 365 به مساحت تقریبی 26.5 مترمربع از اعیان داراي عقب 

 .نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی می 

باشد.

رعایت عقب 
نشینی

23.2  0
 

3300000  , 1398 1398/12/03 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14394 فرم 
قرار

منظریه -
-خ 

ولیعصر-ك 
رحیم زاده

2-3-10042-226-1-0-0 13
81

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه به شماره 12/4882 به 
.مساحت 125/20 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان به مساحت 85 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/71280 مورخ 1389/11/10 
.می باشد

همچنین داراي مجوز تعمیرات جزیی شامل چکه گیري شیروانی به شماره 2/33/326498 
.مورخ 1398/03/21 می باشد

حالیه پس از اخذ مجوز تعمیرات صادره، برخالف مجوز اقدام به تخلفات به شرح زیر گردیده 
:است

اضافه بنا به مساحت 3/24 مترمربع در طبقه همکف نسبت به بالمانع صادره (همزمانساز  -1
و به علت خطا در مساحت یابی)(با توجه به گزارش کارشناسی بلمانع سال 1389 قدمت 

ساختمان سال 1364)
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 57/16 مترمربع (سال وقوع 1398)(داخل تراکم) -2

تعمیرات کلی به صورت تخریب بخش هایی از دیوارهاي موجود در طبقه همکف و تغییر  -3
پالن معماري موجود در همکف

.سال وقوع تخلفات آیتم هاي 2 و 3 سال 1398 می باشد
مساحت و ابعاد عرصه و اعیان وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر 

.مهندس نقشه بردار سازمان نظام مهندسی می باشد
.جهت تعیین وضعیت عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

.حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
*****************************

به استناد خط پروژه شماره 1061 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 17/10 مترمربع از 
.اعیان و به مساحت 6/10 مترمربع از عرصه  می باشد

*****************************
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/14394 مورخ 1398/12/03 
مبنی بر بررسی و اعالم نظر در خصوص بناي داخل یا خارج تراکم ملک مزبور، الزم به 
توضیح است تخلف واقع شده به صورت احداث یک طبقه مازاد با توجه به تراکم گیري 
صورت گرفته بر مبناي ضوابط زمان وقوع تخلف، داخل تراکم می باشد. لذا مساحت اعالمی 

.به میزان 57/16 مترمربع کال داخل تراکم می باشد
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14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا در خصوص 
بالکن احداثی در اراضی تجاري وصنعتی و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی 
با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 128,083,200(یکصد و  

بیست و  هشت میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد

جریمه 9.53  4
 

3360000  , 1397 1398/11/16 بالکن خارج از حد مجاز 2/98/14397 بدوي -
الکانی--روب
روي قنادي 
گل

2-2-10031-30-1-2-0 13
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توضیحات بازدید پیرو گزارش شماره 2/2/315 مورخه 98/01/25 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی بر 
روي پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري به صورت بصورت یکباب مغازه برابر 

مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 560/8 بصورت ششدانگ یکباب مغازه   
به مساحت 24.80 مترمربع قطعه دوم تفکیکی  بر روي مغازه فوق بالکنی قدیمی  بسطح 

15.27 متر مربع موجود بوده که از بابت  مغازه و بالکن داراي بالمانع بشماره 
.  2/33/306663-97/4/20میباشد

داراي مجوز تعمیرات جزئی شماره 2/33/308145 مورخه 1397/06/06  شامل کف سازي  و 
. سقف کاذب و نصب درب کنترلی  و نصب شیشه سیکوریت است

حالیه متقاضی اقدام به توسعه بالکن به صورت سرتاسري به مساحت 9.53 متر مربع و حذف 
. راه پله فلزي و نصب باالبر نموده است

. الزم به ذکر است راه دسترسی به بالکن صرفاً از طریق باالبر است
.با استناد به خط پروژه شماره 2020  عقب نشینی ندارد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 697,536,000(ششصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد و  سی و  شش 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.2  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14400 بدوي خیابان 
تختی 
-کوچه 
بازدیدي-ك
وچه زاهد

2-1-10137-5-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/169 مورخ 1398/06/16 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 485.1 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري طبقه سوم بوده  که نقشه برداري ارائه داده 

.شده   داراي اضافه بنا به مساحت 69.2متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.3 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.3 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.3 متر مربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.3 متر مربع-4

. زیرشیروانی به مساحت 41.42متر مربع اجرا نشده است-5
 .کسري فضاي سبز ندارد و به مساحت 14.91 متر مربع کسري فضاي باز دارد-6

************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی اجرا نشده است
اظهار نظر در خصوص کسري پارکینگ متعاقبا با ادامه کار ساختمانی ونصب دربها متعاقبا 

.اعالم میگردد
 .رعایت عقب نشنی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

13
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به 
مساحت 17.9 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري،  ضمن نقض راي بدوي ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  3  برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 2,953,500(دو میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  پانصد) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد

جریمه 17.9  3
 

55000  , 1364 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/14 2/98/14405 تجدید 
نظر

-
سعدي-بعدا
زشهر 
روستا 

-جنب بانک 
 تجارت

2-1-10013-2-1-9-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب مغازه  
برابر مدارك ارائه شده از سوي متقاضی داراي سند اجاره مستقل بشماره 63/6/6-83621 
مورد اجاره ششدانگ  یکباب دکان  بمساحت 17/90 متر مربع  قطعه دوم تفکیکی مجزي 
شده از 2و3 /3223 بوده برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت مغازه داراي مجوز تفکیک 

. بشماره 8398-37/3/4 و 19451-37/4/11 از شهرداري میباشد
وضعیت موجود بر روي مغازه فوق بالکن سرتاسري موجود است که از بابت آن سوابقی از 
. سوي متقاضی و پرونده موجود در شهرداري رویت نشده است  سال تخلف 1364 میباشد
مغازه فوق  با فعالیت شغلی مشاور امالك داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد ارتفاع 0/80 در طول 

: دهنه مغازه  موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث بالکن سرتاسري بسطح 17/90 متر مربع -1

.سال محاسبه تخلف 1364 میباشد
مطابق نامه معاونت شهرسازي بشماره  33/11924 - 1385/10/07 در زمان نوسازي رعایت 

.ضوابط طرح تفضیلی جاري به خیایان  سعدي فاقد عقب نشینی میباشد

13
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

42,462,750(چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  هفتصد و  پنجاه) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.65  1.5
 

65000  , 1369
 , 1385

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/19 2/98/14408 بدوي -
باقراباد--م
رادي

2-1-10038-21-1-0-0 13
85

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

445500  , 1385 افزایش تعداد واحد

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید.  ردتخلف  0
 

445500  , 1385 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

11.4  0
 

3300000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان خانه به شماره 52/32 و به 
.مساحت 142.93 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان یک طبقه روي همکف به مساحت 207 مترمربع داراي پروانه ساختمانی  
بشماره 323-68/8/16 ، پایانکار بشماره 15545-69/3/16  و بالمانع شماره 2/33/320991 

:مورخ 1397/08/30 بوده و حالیه اقدام به تخلفات به شرح ذیل نموده است
تعمیرات کلی شامل برچیدن و اجراي دیوارهاي داخلی بنا بدون رعایت عقب نشینی  -1

(سال 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.05 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1369) -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.10 مترمربع(همزمانساز-سال تخلف 1369) -3
تبدیل پیلوت به مسکونی در همکف به مساحت 62.50مترمربع(سال تخلف 1385- قبل  -4

از بالمانع فوق الذکر)
افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به دو واحد(سال تخلف 1385- قبل از بالمانع فوق  -5

الذکر)
الزم به ذکر است رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت در قسمتی از حد شمال مطابق نقشه هاي 

معماري نمی گردد.(در این قسمت داراي بازشو می باشد.)
همچنین راه پله فلزي مارپیچ به واحد طبقه اول در حد شمالی نصب شده که با توجه به فاقد 

 .سربندي بودن بعنوان تخلف زیربنایی محسوب نگردیده است
.کسري پارکینگ ندارد

به استناد خط پروژه شماره 2308 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 11/40مترمربع(1 
.مترمربع از اعیان  10.40 مترمربع از عرصه)  می باشد

.مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد
.استعالم بانک دارد

*******************************************
الزم به ذکر است سال وقوع تخلف آیتم هاي شماره 4 و 5 با توجه به بازدید مشترك با 
//.مسوول محترم فنی (جناب مهندس قربانپور)سال 1385 مورد تایید می باشد

13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح به افزایش بنا در 
همکف به مساحت 32.52 مترمربع، افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم هر یک به 
مساحت 26.38 مترمربع، زیرشیروانی  به مساحت0.47 مترمربع، ، کاهش سطح راه 

پله و تبدیل آن به بناي مفید در  همکف و طبقات جمعاً به مساحت 32مترمربع، تبدیل 
تراس به مسکونی به مساحت 35.6 متر مربع ، که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,385,059,200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد 

و  پنج میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 206.11  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/19 2/98/14412 بدوي خ -
محمدنژاد 
-خ 
--توشیبا

2-3-10117-4-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/105 مورخ 1397/12/02به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 728.70 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:138.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 32.52 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.38 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.38 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 26.38 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.47 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 32 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 3.30 متر می 

باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه  به مساحت 48.15  -8

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل تراس به مسکونی در طبقات به مساحت مجموعا  -9
 35.60 مترمربع(الزم به ذکر است بر اساس بند 6-7-1 صفحه 65 کتابچه ضوابط و مقررات 
شهرسازي به مساحت 8.90 مترمربع  در هر طبقه بصورت تراس ،در مجموع به مساحت 
35.6 مترمربع در 4 طبقه ارائه گردیده است که در تراکم و سطح اشغال لحاظ نگردید.)

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(الزم به ذکر است در زمان پروانه داراي  -10
یک باب کسري پارکینگ حاشیه اي در حد جنوبی بوده که مطابق ضوابط مجاز به حذف آن 
نمی باشد ولی با توجه به وجود پیاده رو به عرض 3.00 متر در حد شمالی در صورت 

صالحدید بعنوان پارکینگ حاشیه اي مورد استفاده می باشد فلذا با توجه به افزایش عرض 
درب ورودي در حد جنوبی بایستی عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ مسکونی را 

پرداخت نماید.)
داراي 40 مترمربع کسري فضاي سبز و به مساحت 46.42 مترمربع کسري فضاي باز می  -11

.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
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.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1398 می باشد

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون  وبا 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و طبق گزارش 
کارشناس در خصوص احداث  یک باب اتاق  که تماما داخل تراکم  می باشد ضمن 
نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 43.99 متر مربع بمبلغ 

14,516,700(چهارده میلیون و  پانصد و  شانزده هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 43.99  0.1
 

3300000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/19 2/98/14423 تجدید 
نظر

اول خیابان 
سعدي-کوچ
ه 

اقتصاد-کو
چه 

محمدي-بن 
بست ازرم

2-1-10007-11-1-0-0 13
87

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.  0
 

3300000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی مشاع و مشترك  ششدانگ یکباب خانه برابر سند مالکیت 
.می باشد

.سند مربوطه فاقد مساحت و حدود اربعه می باشد
حالیه بصورت غیرمجاز اقدام به احداث یک باب اتاق با مصالح فلزي به مساحت 43.99 

مترمربع نموده است.(سال تخلف 1398)
.اعیان مذکور تماما داخل تراکم می باشد

با توجه به اینکه در وضع موجود صرفا بصورت یک باب اتاق بوده و فعال فاقد استفاده تجاري 
می باشد فلذا بصورت مسکونی در جدول کاربریها ورود شده و همچنین با توجه به اینکه 

.بصورت یک باب اتاق می باشد کسري پارکینگ ندارد
به استناد خط پروژه شماره 2718 به مساحت تقریبی 0/70 مترمربع از عرصه داراي عقب 

.نشینی می باشد
//.درخواست موقعیت مکانی دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات و تراکم اعطایی راي به جریمه به مبلغ127,428,000
(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  چهارصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 75.85  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/28 2/98/14435 بدوي فرهنگ 
-خیابان 
آزادگان-کو
چه شهید 
صفائیه-کو
چه 

چهاردهم-ب
ن بست 
سوسن

2-3-10189-24-1-0-0 13
88

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
و همچنین گزارش منطقه و عدم اشرافیت ملک  با اعمال ضریب یک  برابر ارزش 
معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم یک طبقه مازاد  
راي به جریمه به مبلغ201,868,800(دویست و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 60.08  1
 

3360000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 38 مورخ 1396/2/24 بصورت 2طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2واحد مسکونی به مساحت کلی 269.87 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 76.59متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 2.64متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 2.64متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 2.64متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  بصورت یک طبقه مازاد به مساحت 60.08 مربع باتوجه به عدم -4
اجراي راهرو به مساحت 4.55 مترمربع  وانباري در زیرشیروانی به مساحت  9.82 متر مربع 
(مجموعا به مساحت 14.37 متر مربع)(طبق دوم و سوم بصورت دوبلکس در 1 واحد مسکونی 

میباشد)
افزایش بنا  درزیرشیروانی باتوجه به احداث راه پله و اسانسور به مساحت8.59 متر مربع -5
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -6
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 19.78متر مربع در همکف و به 
مساحت 39.56متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 59.34مربع )بعنوان تخلف ساختمانی 

. .(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
عدم رعایت فاصله دومتر حیاط خلوت در قسمت راه پله  ( در قسمت مورد اشاره فاقد -7

پنجره میباشد )
سال وقوع تخلف 1397

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت سنگ شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 437,976,000(چهارصد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  

شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.14  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/14 2/98/14436 بدوي باقرآباد-کو
چه 

اسدي-کوچ
ه مرادي

2-1-10038-11-1-0-0 13
89
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/100 مورخه 1397/11/5 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1023 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 12 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.در طبقات همکف الی سوم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -1

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 12 مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد  -2
.غربی.(سال وقوع تخلف 1398)

.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -3
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -4
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.96 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 1.10 

.متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -5

.مساحت 30.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 21.29 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -6
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 8 واحد -7
با توجه به افزایش تعداد درب، مشمول پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ  -8

.مسکونی می گردد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود نیز 60 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات  با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
ضریب 2.25به ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 663,322,800(ششصد و  شصت و  سه 
میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 112.81  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 2/98/14437 تجدید 
نظر

سید 
ابوالقاسم-ك
وچه بهار

2-2-20101-117-1-0-0 139
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد  با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب2.25 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 1,046,908,800(یک میلیارد و  چهل و  شش میلیون و  نهصد و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 155.79  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 251,344,800(دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  

چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 149.61  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/13 مورخ 1397/12/20 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 783/24 مترمربع صادر گردیده 
.است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت (عدم اجراي سربندي) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 268/60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 19/15 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19/15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19/15 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19/15 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36/21 مترمربع (از این مقدار به مساحت 17/06  -5
مترمربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 6/58 مترمربع -1-6
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 155/79 مترمربع به صورت یک طبقه مازاد (از  -2-6

این مقدار به مساحت 40/88 مترمربع به صورت تراس روبسته می باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

 بناي مازاد بر تراکم از بابت بازگشت تشویقی آسانسور (5%) به مساحت 13/12 مترمربع -8
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج 
از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 136/49مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.با توجه به نقشه معماري کسري پارکینگ ندارد -10

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 67/40 درصد می باشد. (به میزان 7/40 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی ، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 1,740,312,000(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل 

میلیون و  سیصد و  دوازده هزار )  ریال تأیید می گردد .

جریمه 172.65  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 2/98/14439 تجدید 
نظر

سردارجنگ
ل-کوچه 
دانشور

2-2-10207-14-1-0-0 139
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 699,266,400(ششصد و  نود و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  شش هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 416.23  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 210 
مورخه 1394/12/27 بصورت 5 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 15 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 2062.85 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 

متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 181.54 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 
:و به شرح زیر می باشد

 .کاهش بنا به مساحت 156 مترمربع بصورت عدم اجراي زیرزمین -1
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 24.37 مترمربع.(الزم به ذکر است از مقدار مورد  -2
اشاره به مساحت 13.53 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء خالف محسوب نمی 
.گردد و صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1398)

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.37 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.95 مترمربع.(از مقدار مورد اشاره به مساحت  -6
8.58 مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1398.
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 55.11 مترمربع.(از مقدار مورد اشاره به مساحت  -7
31.74 مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد شمالی می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1398.
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.06 مترمربع -8

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -9
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.65 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 

.پله 2.45 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -10

.مساحت 0.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
حیاط خلوت سراسري حد شرقی و جنوبی به عرض 2 متر رعایت نگردیده و عرض  -11
موجود در مقاطعی به 1متر و 0.5 متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در 

.حدود مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -12

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -13
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
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.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 416.23  -15
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.52 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16

.موجود 67.31 درصد می باشد
ضمنا داراي راي  بند 7 صورت جلسه مورخه 1394/10/23 کمیسیون ماده 5 به شرح زیر می 

:باشد
با توجه به واقع شدن ملک مذبور بر اساس طرح تفضیلی - پیشنهادي در پهنه مسکونی و 
نظر به اعالم عدم نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیالن طی 
نامه شماره 3898/د/3/پ مورخ 94/07/05، با تجمیع دو پالك ثبتی 1370/5 و 1371، با 
تغییر کاربري قسمتی از عرصه به مساحت 420/87 مترمربع از بهداشتی و درمانی به 

.مسکونی موافقت گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ2,337,955,200(دو میلیارد و  
سیصد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 231.94  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14442 بدوي خیابان 
ملت-روبرو
ي شهربازي

2-2-20073-190-1-0-0 139
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به 
جریمه به مبلغ40,992,000(چهل میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 24.4  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 168مورخ 1394/12/27بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 970.94متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سقف طبقه چهارم کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 231.94مربع  به شرح 

:زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 41.3متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 41.3متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 41.3متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41.3متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 66.74متر مربع-5
زیرشیروانی به مساحت 64.38متر مربع (طبق پروانه صادره ) میباشد (فعال اجرا نشده  -6

است)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 24.4 متر مربع در همکف بعنوان 

. .تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
با توجه به اینکه مساحت واحد ها باالي 180 متر مربع بوده نیاز به 8 باب پارکینگ بوده که با 

 .توجه به جانمایی ارائه داده شده کسري پارکینگ ندارد
.مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,682,755,200(یک میلیارد و  
ششصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 166.94  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14443 بدوي تختی- -
شهاب 
خیابان 
تحویلداري
--اسدي- 
بن مجید

2-1-10033-35-1-0-0 139
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 220 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 437.23 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:154.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 38.60 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 38.60 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 38.60 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 38.60 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 6.94 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 4.56 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.60 متر می باشد.)

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7.15 مترمربع  -7
.می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.83  -8
مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 72.27درصد می باشد.(به میزان 12.27درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
 .کسري پارکینگ ندارد
//.سال تخلف 1396 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در زیر زمین و  همکف و طبقات  و تبدیل پیلوت به 
مسکونی و افزایش واحد با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

1,166,760,000(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  شصت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 138.9  0
 2.5 
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/14 2/98/14444 بدوي چمارسرا-ك
وچه ادراکی

2-2-10196-61-1-0-0 139
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/72 مورخ 1397/08/24  و.طی 
شماره 323665مورخ 1398/03/12 پروانه بصورت 3 طبقه بر روي زیرزمین به انضمام 
زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 521/99 متر مربع اصالح گردیده است. 

(پروانه اصالحی بپیوست میباشد)
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 136.4مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا در زیرزمین به مساخت 8.48 متر مربع-1
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 8.48 متر مربع-2

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 8.48 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 8.48 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 8.48 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 26.53 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 1.5متر مربع

احداث یک طبقه مازاد از بابت افزایش ارتفاع پیلوت و تبدیل پیلوت به مسکونی(در  -8
طبقه همکف)به مساحت 67.47 مترمربع (الزم به ذکر است تبدیل پیلوت به مسکونی به 
مساحت 67.47 مترمربع مطابق مذاکرات صورت گرفته در منطقه دو بصورت طبقه مازاد 
اعالم گردیده فلذا بصورت تخلف جداگانه تبدیل پیلوت به مسکونی گزارش نشده است.)

عدم اجراي قسمتی از پیلوت به مساحت 67.47متربع (این مورد با توجه به توضیحات  -9
بند (8) و اعالم مساحت تبدیل پیلوت به مسکونی بعنوان طبقه مازاد درج شده است.)
10افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد (با توجه به  تیدیل بخشی از همکف به 

مسکونی )
به مساحت 4/09 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 33.42 متر مربع کسري فضاي باز 

 .را دارد
سال وقوع تخلف 1398

*********************************************************
*********************************************************

******************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

  .مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
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.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 6مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول 
تا دوم هر طبقه به مساحت 6مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 147.26 متر 
مربع و زیرشیروانی به مساحت 0.09 متر مربع و اضافه بنا بدلیل تغییر جانمایی به 
مساحت  17 متر مربع  ،  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1,378,566,000(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  هشت 

میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 182.35  2.25
 

3360000  , 1397
 , 1398

اضافه بناي مجازي 1398/12/03 2/98/14445 بدوي رشت بلوار 
امام خمینی 
خیابان 
شهید 
عضدي 
-کوچه 
دباغیان-بن 
بست اول 
شهید بهزاد 
 برزو

2-3-10101-61-1-0-0 139
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/102 مورخ 1397/11/23 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 460/58 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي اتمام اسکلت (فاقد سربندي) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 165/35 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم با توجه به توجه به احداث یک طبقه مازاد به مساحت 147/26  -4
مترمربع

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/09 مترمربع -5
اقزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی با توجه به افزایش یک طبقه  -6

مازاد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد. نما اجرا نشده است -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی به مساحت 4/25 مترمربع در همکف و طبقات -8
مجموعا به مساحت 17/00 مترمربع

.فضاي باز رعایت می گردد -9
.فضاي سبز رعایت می گردد -10

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
درب پارکینگی و عدم کفسازي و همچنین با توجه به عدم اجراي سربندي زیرشیروانی و 

.عدم آجرچینی زیرشیروانی متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
قابل ذکر است به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ 

.خواهد گردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66/50 درصد می باشد. (به میزان 2/70 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
الزم به توضیح است شکایت مجاورین حد غربی به شماره ارجاع 254891 ثبت در 
.اتوماسیون شهرداري درخصوص توسعه بنا در زمان آرماتورگذاري پی بوده است

گزارش مزبور با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 117953 مورخ 1398/07/04 برابر 
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.تصمیم کمیسیون شعبه شماره 5 مبنی بر ارائه آخرین گزارش تنظیم گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/26 2/98/14446 تجدید 
نظر

خیابان 
ولیعصر - 
کوچه شهید 
علی عشقی 
- بن بست 
باستان دوم

2-3-10042-515-1-0-0 139
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و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید. رعایت عقب 
نشینی

17. 1200000  , 1387  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب ؟2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 322,164,000(سیصد و  بیست و  دو میلیون و  یکصد و  شصت و 
 چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 119.32  2.25
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین برابر مبایعه نامه ضمیمه 
پرونده می باشد.(نسقی)

با توجه به نقشه برداري ارائه شده، یک دستگاه آپارتمان دو طبقه (همکف و طبقه اول) در 2 
واحد مسکونی به مساحت کلی 119/32 مترمربع بدون مجوز از سوي شهرداري احداث 

گردیده است. (سال وقوع 1387 برابر فیش برق ضمیمه)
.داراي دو باب کسري پارکینگ می باشد

رعایت عرض حیاط خلوت حداقل 2 متر در حد شرقی رعایت نمی گردد و داراي دو پنجره در 
.همکف و طبقه اول در محل نورگیر موجود می باشد

به استناد خط پروژه شماره 2154 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/17 مترمربع از 
.اعیان هر طبقه  می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 233,301,600(دویست و  سی و  سه میلیون و  سیصد و  یک هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.86  2.25
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/14 2/98/14447 بدوي دباغیان-جن
ب دبستان 
شهید 
منتظري-کو
چه دهقان

2-3-10103-48-1-0-0 139
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در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/101 مورخ 1397/11/16  و طبق 
درخواست شماره 323977  درخواست اصالح پروانه داده شده که پروانه بصورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 482/48 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اجرچینی و سربندي   بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 23/93 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 2/01 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 2/01 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 2/01 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 2/01 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 15/89 متر مربع -6
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

طبقات اول تا سوم به مساحت 0/51متر مربع (عرض راه پله 2.3متر میباشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی بیش از 5 متر مربع به مساحت -8

 5/42 متر مربع
به مساحت 9/78 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 15/88 متر مربع کسري -9

.فضاي باز را دارد
طبق پروانه صادده  سه طبقه در 1 واحد مسکونی بوده و طبق وضع موجود 3 طبقه ساخته  

 .شده در 3 واحد مجزا  میباشد
بناي مازاد بر تراکم  از بابت افرایش  واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت 93/94 متر -10

مربع
بناي مازاد بر تراکم  از بابت تبدیل به واحد مسکونی در طبقه سوم به مساحت 93/94 -11

متر مربع
.سال تخلف 1398 می باشد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ نداشته ولی پارکینگ شماره 5 با توجه به افزایش  تعداد درب و اینکه در 
صورتی که درب  دوم به طول 2/5 متر احداث نشده بوده موجباب کسري پارکینگ 
 .میگردیده  در خصوص پارکینگ شماره 5 مشمول عوارض درآمدي میگردد
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 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ267,993,600(دویست و  شصت 
و  هفت میلیون و  نهصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 39.88  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14462 بدوي -
تختی-کوچ
ه همایون

2-1-10044-17-1-0-0 139
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/27 مورخ 1398/04/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 673.65 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام سربندي بوده و جهت تکمیل گزارش نیاز به 

//.ارایه کروکی نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود می باشد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 9,637,500(نه میلیون و  ششصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

257000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 2/98/14464 بدوي خیابان  
مطهري-صو
معه بیجار 
-کوچه 
تیر-روبروي 
بن بست 
نشاط

2-3-10198-6-1-0-0 139
9

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

27  0
 

3360000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 7,054,541(هفت میلیون و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد و  چهل و  
یک) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.18  2
 

346950  , 1372
 , 1379
 , 1380

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانک یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول 
).به انضمام  پارکینگ (مطابق سند مالکیت) می باشد

طی بازدید بعمل آمده ملک فوق بصورت یک باب ساختمان دو طبقه روي همکف بوده که 
طبقه اول و دوم هر کدام یک واحد و همکف بصورت دو واحد (سوئیت) و در مجموع داراي 4 
واحد مسکونی است.(در این خصوص الزم به توضیح است سند مالکیت آپارتمان واقع در 

.(طبقه دوم ارائه نگردیده است
مطابق صورت مجلس تفکیکی و پایانکار صادره ملک بصورت دو واحد (طبقه اول و دوم هر 
کدام یک واحد) کال در 2 واحد مسکونی بوده که هر کدام از این دو قطعه داراي یک 

پارکینگ می باشند که در سال 1379 هر کدام از واحد ها اقدام به تبدیل پارکینگ خود به 
سوئیت نموده اند که این موضوع توسط کارشناس وقت بصورت مجزا در یک درخواست 

:گزارش گردید لذا آرا کمیسیون محترم ماده صد به شرح زیر صادر گردید
راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 8800 مورخه 1379/12/11 و راي تجدید نظر شماره 
7496 مورخه 1379/10/15 بصورت 17.5 مترمربع کسري پارکینگ، 36.86 مترمربع تبدیل 
پارکینگ به مسکونی و همچنین 5.72 مترمربع سرویس بهداشتی حیاط مشاعی صادر 
گردیده که طی آن در خصوص پارکینگ راي به عمل نمودن شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

.و مابقی راي به جریمه صادر گردید
راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 7495 مورخه 1379/10/15 و راي تجدید نظر شماره 
8338 مورخه 1379/11/17 بصورت 46.72 مترمربع تبدیل پارکینگ به مسکونی و همچنین 

.6.21 مترمربع سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی صادر گردید
البته شایان ذکر است نحوه محاسبه در آن زمان متفاوت بوده و در گزارش فعلی بصورت )
خالصه به تخلفات جریمه شده اشاره گردیده است لذا جهت جمع بندي اعالم می گردد به 
مساحت 17.5 مترمربع کسري پارکینگ، به مساحت 83.58 مترمربع تبدیل پارکینگ به 
.(مسکونی و به مساحت 11.93 مترمربع اضافه بنا داراي آراء فوق الذکر می باشد

همچنین مساحت مجاز بر اساس صورت مجلس تفکیکی بدین شرح است: طبقه همکف، دو 
باب پارکینگ به مساحت 92.28 مترمربع، راه پله به مساحت 14.18 مترمربع -  طبقه اول و 
دوم: هرکدام به مساحت 94.07 مترمربع، راه پله به مساحت 12.38 مترمربع.( در مجموع به 

.(مساحت 319.36  مترمربع
:لذا حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.(اضافه بنا در همکف به مساحت 5.79 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1380 -1
اضافه بنا همزمان ساز (مربوط به قبل از صدور پایانکار) در طبقه اول به مساحت 0.97  -2

.(مترمربع.(سال وقوع تخلف 1372
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اضافه بنا همزمان ساز (مربوط به قبل از صدور پایانکار) در طبقه دوم به مساحت 0.97  -3
.(مترمربع.(سال وقوع تخلف 1372

.(تبدیل پارکینگ به مسکونی به مساحت 3.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1379 -4
تبدیل فضاي راه پله به بناي مسکونی در مجموع دو طبقه به مساحت  1.46   -5

.(مترمربع.(سال وقوع تخلف 1372).(مربوط به قبل از صدور پایانکار
همچنین با توجه به صدور راي در خصوص کسري پارکینگ به مساحت 17.5 مترمربع به نظر 
می رسد یک باب کسري پارکینگ در راي آمده و لذا مجددا داراي یک باب کسري پارکینگ 

.(مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1379
حالیه متقاضی به جهت دریافت سند (جهت سوئیت هاي جریمه شده) درخواست دریافت 
پروانه و پایانکار همزمان دارد که در این خصوص نیاز به ارائه نقشه معماري و کروکی نقشه 

.برداري عرصه می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2221-470 به مساحت تقریبی 7.55 مترمربع از عرصه و به 
مساحت تقریبی 19.45 مترمربع از اعیان و در مجموع به مساحت 27 مترمربع داراي عقب 

.نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ279,115,200(دویست و  هفتاد و 

 نه میلیون و  یکصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 27.69  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14486 بدوي منظریه 
کوچه 
زرمخی 
جنوبی 
پالك 7

2-3-10047-76-1-0-0 140
0

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 0.50برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی راي به 
جریمه به مبلغ182,380,800(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار و  

هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 108.56  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 81مورخ 1396/03/25بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 774.65 متر مربع 

 .صادر گردیده است
.پروانه فوق الذکر طی شماره 306186 مورخ 1397/06/10 تمدید شده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي و اجرچینی بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 105.37 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0.06 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0.06 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0.06 متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0.06 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 27.69 متر مربع-5
عدم اجراي انباري و راهرو درزیرشیروانی به مساحت 33.85 متر مربع -6

احداث  طبقه  پنجم بصورت طبقه مازاد به مساحت 77.68 متر بوده که از این مقدار به ،-7
مساحت 14.1 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد. (طبقه پنجم که با طبقه چهارم 

بصورت دوبلکس در یک واحد مسکونی میباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 4.59 متر مربع در همکف و به 
مساحت 103.97 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 108.56 مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سال وقوع تخلف 1398

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

. مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا و تایید استحکام بنا به موجب نظریه 
شماره ع/6/561 مورخ 98.11.30 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مقدار بناي 
داخل تراکم به مبلغ 483,670(چهارصد و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد و  هفتاد)  

ریال صادر و اعالم می گردد

جریمه 87.94  0.1
 

55000  , 1359 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/03 2/98/14487 بدوي باقرآباد-بن 
بست 
مطهري

2-1-10027-21-1-0-0 140
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم، به مبلغ  2,827,275(دو میلیون و  
هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 34.27  1.5
 

55000  , 1359 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه نسقی به مساحت 104.25 متر مربع 
که داراي اعیان به مساحت کلی 122.21 متر مربع به صورت دوبلکس ( به مساحت 86.4 متر 
مربع در همکف و به مساحت 35.81 متر مربع به صورت نیم طبقه )  که از این مقدار به 
مساحت 87.94 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 34.27 متر مربع خارج تراکم هست به 

 . صورت خالف ساز بوده و سال وقوع براساس قبض برق 1359 است
 . با توجه به سال وقوع تخلف کسري پارکینگ ندارد

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه، ملک مذکور نسق بوده و پاللک مذکور داراي زمینی به 
شکل کوچه در حد شمال و شرق بوده، که بر اساس طرح تفصیلی مصوب 95/11/2 طراحی 
نشده، که به دلیل نسق بودن پالك ها قابل بررسی در کارگروه خط پروژه نیز نمی باشد لذا 
.در خصوص وضعیت عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت بررسی و اظهار نظر خواهد شد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 

احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره 217971 مورخ 98/11/27 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 3/321/800/000 ریال اعالم گردید لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 664,360,000(ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت 

هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 61.31  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/12/12 2/98/14488 تجدید 
نظر

میدان 
توشیبا 
-خیابان 
محمد نژاد- 
کوچه 
عماریاسر

2-3-10117-5-1-0-0 140
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 4 قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  

هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/12 2/98/14488 تجدید 
نظر

میدان 
توشیبا 
-خیابان 
محمد نژاد- 
کوچه 
عماریاسر

2-3-10117-5-1-0-0 140
2

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 1,344,423,200(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  
چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  دویست)  ریال تأیید می گردد.

جریمه 201.91  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/45 مورخه 1397/06/31 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 663.1

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 185.5 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 39.42 مترمربع.(الزم به توضیح است از این مقدار  -1
به مساحت 2.9 مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.07 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 61.31  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 14.96 مترمربع.(ضمنا عرض پله 2.52 متر 

.است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.مساحت 0.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.45مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -10
انباري (5 مترمربع).(الزم به توضیح است از این مقدار به مساحت 0.53 مترمربع صرفا 

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -11

.وقوع تخلف 1397)
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد.(سال وقوع تخلف  -12

(1397.
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما اجرا گردیده است)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -14
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با توجه به عدم دیوار گذاري حد جنوبی، در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا اظهار  -15
.نظر می گردد

به مساحت 27 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به مساحت 40 مترمربع  -16
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -17
.موجود 80 درصد می باشد

**********
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 98793 - 1398 مورخه 1398/06/09 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/12814 مورخه 1398/05/28 اعضاي محترم کمیسیون ماده 
صد اعالم می شود با فرض اعاده تجاري، رعایت پارکینگ می گردد.(الزم به توضیح است این 
 در صورتیست که پس از اعاده تجاري، یک باب پارکینگ عالوه بر پارکینگ هاي موجود 
جانمایی گردد که با توجه به سطح زیاد باقی مانده پیلوت ناشی از تخریب تجاري این امر 

.ممکن می باشد لذا در صورت اعاده تجاري رعایت پارکینگ می گردد)
**********

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 170061 - 1398 مورخه 1398/09/20 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/13827 مورخه 1398/09/12 اعضاي محترم کمیسیون ماده 

:صد به ترتیب موارد به شرح زیر گزارش می گردد
(ضمنا قبل از اعالم موراد الزم به توضیح است از بابت گزارش فوق الذکر داراي راي بدوي 
شماره 2/98/13731 مورخه 1398/06/17 کمیسیون محترم ماده صد بوده که بر اساس آن 
سه باب مغازه تجاري محکوم به قلع بنا و اعاده به وضع مدلول پروانه گردیده که متعاقب آن 
سه باب کسري پارکینگ تجاري نیز منتفی گردید و از بابت مابقی تخلفات محکوم به جریمه 

.گردیده است)
در صورت تثبیت وضع فعلی داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري  -1

.پارکینگ مسکونی می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -2

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -3

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 3 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -4

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 2 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -5
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.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -6

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -7

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
.در صورت اعاده به وضع سابق کلیه مغازه ها فاقد کسري پارکینگ می باشد -8

.(علت تایید نشدن پارکینگ شماره 3 ، قرار گیري آن زیر سایبان خالف ساز می باشد)
کلیه موارد فوق با این فرض اعالم گردیده که در صورت اعاده به وضع سابق هر کدام از مغازه 

.هاي تجاري به جاي آن پارکینگ جانمایی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي کامران رویتوند غیاثوند ، 
با توجه به اینکه نامبرده  بابت بناي مسکونی بمساحت 98 مترمربع و بار انداز بسطح 
8 مترمربع فاقد تخلف ساختمانی بوده و داراي بالمانع شماره 2/33/3194مورخ 

1397.07.08میباشند ، و حالیه اقدام به تعمیرات کلی بنا نموده اند ، مراتب تخلف به 
نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهار نظر می گردد. و در خصوص 

عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

ردتخلف 26.35  0
 

162500  , 1377 1398/12/13 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14490 بدوي تختی-مقاب
ل دبستان 
محمد 
مشق-قربان
ي

2-1-10118-12-1-0-0 140
3

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -95527-98/6/4 کمیسیون محترم   طی بازدید بعمل آمده 
از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري  به صورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130
 مترمربع (مطابق سند) می باشد. که از بابت مسکونی بسطح 98متر مربع و بارانداز بسطح 8 

 متر مربع داراي بالمانع بشماره 2/33/3194-97/7/8 میباشد

وضعیت موجود بر روي پالك فوق  تعمیرات  داخلی شامل  کف سازي و کاشیکاري و تعویض 
.لمبه و تخریب قسمتهایی از دیوار باربر اقدام گردیده است.مشمول تعمیرات  کلی  میگردد

به استناد خط پروژه شماره 2232 به مساحت تقریبی 15.10 مترمربع از اعیان و به مساحت 
.تقریبی  11.25 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.05  0
 

70000  , 1347 1398/12/03 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14495 بدوي اول حاجی 
آباد

2-1-10144-84-1-0-0 140
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

41,606,250(چهل و  یک میلیون و  ششصد و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 237.75  2.5
 

70000  , 1347 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري و بارانداز 
 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه 
با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,025,264,800(یک میلیارد و  بیست و  پنج 
میلیون و  دویست و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 126.67  4
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  بالکن تجاري  با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 

ضریب  3  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,430,898,000(یک میلیارد و  چهارصد و  سی 
میلیون و  هشتصد و  نود و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 153.86  3
 

3100000  , 1397 تبدیل واحد مسکونی به تجاري
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/559-97/10/4  ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک  طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت 
تک برگی  بشماره ثبتی 1436/2 بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه  مشتمل بر 
مغازه برابر سوابق موجود در شهرداري  از بابت اعیانات و 6 باب مغازه داراي  بالمانع بشماره 
2/33/214193-97/2/6 میباشد .( الزم بذکر است در بالمانع صادره مساحت اعیانات 
بصورت تقریبی  درج  گردیده است   الزم بذکر است در بالمانع صادره تعداد مغازه ها 6 باب 
درج گردیده حالیه وضع موجود و برابر کروکی نقشه برداري ارائه  5 باب تجاري میباشد.) با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس وحید پیک دوست 
چماچائی داراي پروانه اشتغال بشماره 00074-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت 
اعیان همکف  شامل 6باب مغازه و مسکونی همکف و بارانداز فلزي راهروو راهپله کال بسطح 
369/92 متر مربع و مساحت مسکونی طبقه اول به انضمام بالکن تجاري کال بسطح 313/32 
مترمربع مجموع مساحت کل ساختمان بسطح 683/24 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده 

.  است
وضعیت موجود ملک  بصورت یکباب ساختمان مسکونی دو اشکوبه همکف شامل 5 باب  
مغازه و قسمتی مسکونی و بارانداز و طبقه اول شامل مسکونی و بالکن تجاري  برابر کروکی 

:نقشه برداري و مطابقت با بالمانع صادره تخلف  به شرح زیر میباشد
باب اول از سمت راست در کروکی نقشه برداري بصورت تجاري شماره(2)   -1

بمساحت14/06 متر مربع  ترسیم گردیده   با  فعالیت شغلی مشاور امالك فاقد بالکن داراي 
تابلوي تبلیغاتی با ارتفاع متر1/20 در طول دهنه مغازه با نام تجاري امالك آریا  با توجه به 

. بالمانع خالف ندارد
باب دوم در کروکی نقشه برداري بصورت تجاري شماره (3) بمساحت 13/96 متر مربع  -2
ترسیم گردیده با فعالیت شغلی فروش کفش بچه گانه فاقد بالکن داراي تابلوي تبلیغاتی به 
ارتفاع 1/20 متردر طول دهنه مغازه با نام تجاري کفش ریزه میزه با توجه به بالمانع خالف 

. ندارد
باب سوم در کروکی نقشه برداري بصورت تجاري شماره (4) بمساحت16/96متر مربع  -3
ترسیم گردیده با فعالیت شغلی فروش کیف و کفش فاقد بالکن داراي تابلوي تبلیغاتی به 
ارتفاع 1/20متر در طول دهنه مغازه با نام تجاري کیف و کفش پرشیا با توجه به بالمانع خالف 

 ندارد
باب چهارم در کروکی نقشه برداري بصورت تجاري شماره (5) بمساحت17/05متر مربع  -4
ترسیم گردیده با فعالیت شغلی فروش مس و چاقو فاقد بالکن داراي تابلوي تبلیغاتی به 
ارتفاع 2 متر در طول دهنه مغازه با نام تجاري مس و چاقوي زنجان با توجه به بالمانع خالف 
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 ندارد
باب پنجم  در محل بصورت یکواحد تجاري بوده و  در کروکی نقشه برداري بصورت    -5
تجاري شماره (6) بمساحت142/40 متر مربع ترسیم گردیده با فعالیت شغلی فروش دوچرخه 
داراي تابلوي تبلیغاتی به ارتفاع 1 متر در طول دهنه مغازه با نام تجاري سندباد مساحت 
مغازه از 79/45 متر مربع به 142/40 متر مربع افزایش یافته است داراي توسعه تجاري 
بسطح 62/95 متر مربع ( مساحت توسعه یافته از سمت حیاط پشت مغازه میباشد ) سال 

محاسبه تخلف 1397
احداث بارانداز فلزي  و سربندي حلب در قسمت حیاط  بسطح 63/72 متر مربع سال  -6

محاسبه تخلف 1397
مسکونی طبقه همکف ( تحتانی )  بسطح 62/89 متر مربع بوده   الزم بذکر است که با  -7
مسکونی طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی میباشد قدمت آن مربوط به قبل از بالمانع بوده 
 سال محاسبه تخلف برابر فیش برق منضمه مربوط به سال 1347 میباشد.( اضافه بنا اعالم 

شده بدلیل خطاء در مساحت یابی )
راهروي مسقف در قسمت ورودي ساختمان بسطح 34/40 متر مربع به انضمام راهپله  -8
ورودي  براي طبقه اول بسطح 4/48 متر مربع  قدمت آن مربوط به قبل از بالمانع بوده  سال 
محاسبه تخلف برابر فیش برق منضمه مربوط به سال 1347 میباشد.( اضافه بنا اعالم شده 

بدلیل خطاء در مساحت یابی )
مسکونی طبقه اول (فوقانی) بسطح 159/46 متر مربع( از این مقدار بسطح 35/69 متر  -9
مربع بصورت بالکن (تراس مسقف) با مسکونی طبقه همکف بصورت یکواحد مسکونی 
میباشد ) الزم بذکر است مساحت قید شده مسکونی  در طبقه اول برابر بالمانع  بسطح  
102/93 متر مربع  بوده برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده بسطح 159/46 متر مربع ترسیم 
گریدیه که داراي توسعه بنا بسطح 56/53 متر مربع میباشد قدمت آن مربوط به قبل از 
بالمانع بوده  سال محاسبه تخلف برابر فیش برق منضمه مربوط به سال 1347 میباشد.( 

اضافه بنا اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی )
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 79/45 متر مربع قدمت آن مربوط به قبل از بالمانع بوده   -10
سال محاسبه تخلف برابر فیش برق منضمه مربوط به سال 1347 میباشد.( اضافه بنا اعالم 

شده بدلیل خطاء در مساحت یابی )
بالکن تجاري در طبقه اول بسطح 153/86 متر مربع ( از این مقدار بسطح 79/45 متر -11
مربع  بصورت تبدیل مسکونی به بالکن و مابقی بسطح 74/41 متر مربع  بصورت احداث 
بالکن  بر روي مغازه دوچرخه فروشی با راه ورودي از داخل مغازه فوق  سال محاسبه تخلف 

. 1397 میباشد
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. داراي 4 باب کسري پارکینگ  تجاري سال محاسبه تخلف 1397 میباشد -11

الزم بذکر است: در همکف ازواحد مسکونی و بارانداز فلزي بصورت انبار تجاري دوچرخه 
استفاده میگردید که در بازدید بعمل آمده مورخه 98/6/5 کامال جمع آوري گردیده است در 
 .صورت استفاده مجدد بصورت تخلف محسوب شده  و متعاقبا به کمیسیون اعالم میگردد
برابر خط پروژه شماره 516 از حد غرب  بسطح تقریبی 9/05 متر مربع  در تعریض کوچه 4  

. متري اصالحی قرار دارد
همچنین داراي نامه  سازمان میراث فرهنگی که بشماره 166692-98/9/16 ثبت شده  مبنی 
بر اینکه مقتضی است پس از اخذ تعهد نامه محضري از مالک نسبت به اعاده وضعیت و 
اصالح آن طبق ضوابط و مقررات اعالم شده در هرگونه فعالیت  عمرانی در سنوات آینده 
اقدام نماید. ( از این بابت داراي تعهد نامه ثبتی  بوده که بشماره 19105-98/9/18 میباشد  

(.در دفترخانه شماره 224 رشت ثبت گردیده و پیوست  میباشد

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2  0
 

3100000  , 1396 1398/12/03 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14497 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه عالمی

2-3-10250-13-1-2-0 140
5

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت8.06 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 99,944,000
(نود و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 8.06  4
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه به مساحت 17.37 مترمربع 
برابر سند مالکیت بانضمام بالکن سرتاسري ،داراي فعالیت مشاور امالك وداراي تابلو 

.تبلیغاتی به ابعاد استاندارد می باشد
وضع موجود مطابق کروکی نقشه برداري ارایه شده توسط متقاضی بصورت مغازه به مساحت 

.17.37 مترمربع در همکف و 16.35 مترمربع در بالکن می باشد
از بابت مغازه به مساحت 17.37 مترمربع و بالکن به مساحت 8.29 مترمربع داراي بال مانع 
مندرج در جدول سوابق و همچنین سوابق پرداختی طی درخواست پروانه کسب به شماره 
13081 مورخ 1371/09/16 پیوست بوده و حالیه داراي اضافه بنا در بالکن به مساحت 8.06 

.مترمربع با مصالح بتنی(سال تخلف 1396) می باشد
با استناد به خط پروژه شماره 936 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2 مترمربع می 

.باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول شهرسازي بنا، قرار ارجاع امر 

به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 223320 مورخ 
98/12/4 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول شهرسازي و 

همبادي با امالك همجوار ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 420,134,400(چهارصد و  بیست میلیون و  یکصد و  سی و  چهار هزار و  

چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 62.52  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/12 2/98/14502 بدوي ب امام 
خمینی-روب
روي 
پردیس 
-خیابان 
عضدي-کو
چه دهقان

2-3-10101-34-1-0-0 140
6
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق الذکر پروانه ساختمانی به شماره 2/97/97 مورخ 1397/11/08 
بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت 

. 408/58 متر مربع  صادر  شده است
حالیه  طی بازدید بعمل امده مرحله ساختمانی در حد سفت کاري (اجرچینی و سربندي )   
بوده وبا توجه به   نقشه برداري ارائه داده شده از طرف  متقاضی   داراي اضافه بنا به مساحت 

:تقریبی 56/13 متر مربع به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13متر مربع  -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13متر مربع  -4

اضافه بنا درزیرشیروانی به مساحت 4/13 مترمربع  -5
بناي مازاد برتراکم  از بابت  تبدیل راه پله آسانسور به بناي مفید در طبقات اول تا سوم  -6

 به مساحت 6/39 مترمربع
به مساحت 4/3 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 13/72 متر مربع کسري فضاي *7

باز دارد
*********************************************************
*********************************************************

***
 .کسري پارکینگ ندارد

.مشمول نما ومنظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است
.تبصره ماده 7 ندارد

. رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
*************************************************
شایان ذکر است که با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 1420238 مورخ 

1398/08/09 که بپیوست بوده در خصوص اینکه ایا ملک همباد ملک مجاور بوده با توجه به 
بازدید بعمل امده مشخص گردید که ملک فوق الذکر در ضلع جنوب همباد ملک مجاور 

میباشد. (تصاویر ملک بپیوست میباشد)
 .در حد شمال نیز همباد ملک مجاور  میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور  دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید. رعایت عقب 
نشینی

36.98  0
 

2100000  , 1398 1398/12/12 عدم رعایت عقب نشینی 2/98/14505 تجدید 
نظر

سبزه میدان 
، کوچه 
اسالم 
پرست

2-2-20129-182-1-0-0 140
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بنا بصورت سرویس بهداشتی، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 22,680,000(بیست و  دو میلیون 

و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 5.4  2
 

2100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده ششدانگ یک باب خانه به شماره 165 برابر سند مالکیت (فاقد 
.مساحت و حدود اربعه) می باشد

از بابت اعیان به مساحت 103/49 مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 6/82 مترمربع و 
انباري به مساحت 7/99 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/320307 مورخ 1397/08/07 

.می باشد
حالیه طی بازدید به عمل آمده بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به احداث بخشی متصل 
به ساختمان اصلی به صورت سرویس بهداشتی و حمام به مساحت 5/40 مترمربع با سال 

.وقوع 1398 گردیده است
به استناد خط پروژه شماره 542 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 36/98 مترمربع می 

.باشد
حالیه متقاضی درخواست استعالم اداره ثبت و اسناد درخصوص حد سوم و چهارم حد غرب 
پرسش گردیده که برابر سند مالکیت به پالك و در وضع موجود به کوچه منتهی می گردد. 
قابل ذکر است علت مغایرت مزبور به دلیل عقب نشینی ساختمان مجاور حد غربی بوده که 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 753 مورخ 1352/05/21 می باشد.لذا با توجه به عقب 
.نشینی صورت گرفته منتهی گردیدن حد اول غربی رو به کوچه مورد تایید می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
*******************************

برابر نامه شماره 175365 مورخ 1398/09/27 کمیسیون ماده صد، مبنی بر این که با توجه 
به ضرورت احصاء اطالعات کامل، راي بدوي و هم نقشه سایت پالن و بخش توسعه یافته 

.توسط شهرداري براي تصمیم گیري به کمیسیون ارائه گردد
با توجه به نامه مزبور نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار که در آن قسمت داراي 

.تخلف مشخص شده و ضمیمه پرونده گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 27,198,400(بیست و  هفت میلیون و  یکصد و 
 نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 3.82  2
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 2/98/14512 تجدید 
نظر

-
الکانی--شا
د

2-2-10031-47-1-0-0 140
8
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 151 مورخ 1392/12/18 بصورت 2 طبقه بر 
روي پیلوت(یک طبقه روي تجاري) در یک واحد مسکونی و یک باب مغازه و بمساحت کلی 

،462/81 مترمربع صادر گردیده است
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و  نازك کاري می باشد و 
همچنین کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به 

:مساحت کلی 348/19 مترمربع به شرح زیر  می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت  33/63 مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)-1
اضافه بنا درطبقه اول به مساحت 79/42 مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33/61 مترمربع (سال وقوع تخلف 1393)-3

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه به مساحت -4
199/48 مترمربع(سال وقوع تخلف 1393)

 افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/05 مترمربع-5
تبدیل پیلوت به تجاري در همکف به مساحت 93/63 مترمربع (سال وقوع تخلف 1395)-6
تبدیل مسکونی به تجاري (بالکن) در طبقه اول به مساحت 149/75 مترمربع (سال وقوع -7

تخلف 1395)
در زمان صدور پروانه تراکم اعطایی نداشت (بند 19 کمیسیون ماده 5 مورخ 8-1392/08/05
در خصوص اینکه کلیه تراکم اضافی اعطایی مطابق با راي کمیسیون ماده 5 به عنوان تخلف 

 .ساختمانی محسوب می گردد)
تعداد واحدهاي مسکونی از یک به دو افزایش یافته است از این بابت داراي بناي مازاد بر -9

.تراکم به مساحت 48/84 مترمربع در طبقه دوم می باشد
.با توجه به ضوابط قدیم  5 باب کسري پارکینگ تجاري دارد-10

.داراي سرویس مشاعی به مساحت 2/27 مترمربع در فضاي راه پله در همکف می باشد-11
عرض حیاط خلوت جهت نورگیري سرتاسري از 2 متر به 1/35 تقلیل یافته است.( داراي -12

پنجره به سمت همسایه میباشد)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*********
داراي راي کمیسیون ماده 5 (بند 9 مورخ 1392/08/05 به این شرح می باشد:با احداث بنا در 
حد یک طبقه مسکونی(در یک واحد مسکونی) بر روي یکباب مغازه به مساحت 85/45 

140
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مترمربع و بالکن مغازه در حد یک سوم (به صورت نمایشگاه مبل) با رعایت سطح اشغال 
مجاز در کاربري نوار تجاري مسکونی و رعایت عمق نوار به میزان 7 متر در ضلع شمالی بنا و 
با تامین پارکینگ مناسب به تفکیک واحد مسکونی و تجاري و با رعایت سایر ضوابط و 

.  .مقررات مصوب موافقت گردید
*********************************************************

***************************
از بابت  156/82 متر مربع  اضافه بنا در همکف و طبقه اول و دوم -47/07 متر مربع افزایش 
تعداد واحدهاي مسکونی- 3 باب کسري پارکینگ- 199/6 متر مربع طبقه مازاد و 213/1 متر 
مربع تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و بالکن( 55/81 متر مربع تبدیل در همکف 
-157/29 متر مربع تبدیل در بالکن ) داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 

2/95/10376 مورخ 1395/11/23 میباشد
حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
( کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2/27 متر مربع (نسبت به راي صادره -1

( کاهش بنا در طیقه اول به مساحت 7/77 مترمربع (نسبت به راي صادره-2
( کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0/12 متر مربع(نسبت به راي صادره-3
( کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0/12 متر مربع (نسبت به راي صادره-4
 افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2/05 مترمربع بصورت همزمانساز-5

افزایش بنا از بابت تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه همکف به مساحت 37/82 متر -6
(مربع (سال وقوع 1396

کاهش بنا از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 7/54 متر -7
( مربع (نسبت به راي صادره

(داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.(سال وقوع 8-1396
عرض حیاط خلوت جهت نورگیري سرتاسري از 2 متر به 1/35 تقلیل یافته است.( داراي -9

(پنجره به سمت همسایه میباشد
تعداد واحدهاي مسکونی از یک به دو افزایش یافته است از این بابت به دلیل خطا در  -10
محاسبه یابی  داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1/77مترمربع در طبقه دوم می 

(باشد.(سال وقوع 1393
شایان ذکر است که  در پروانه صادره 1 باب مغازه بوده و برابر وضع موجود و نقشه برداري 

 .ارائه داده شده از طرف متقاضی 2 باب مغازه موجود میباشد

***************
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مشول نما و منظر شهري نمیگردد
مغازه به مساحت 109/52 متر مربع به شغل فرش و قالی مشغول به فعالیت بوده و مغازه به 

.مساحت 60/78 متر مربع به شغل ابمیوه گیري مشغول به فعالیت میباشد
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي  با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

2100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 2/98/14515 تجدید 
نظر

پیرسرا-نرس
یده به بانک 
ملی

2-2-10009-255-1-0-0 140
9

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي و، به 
موجب نظریه شماره 184126مورخ 98.10.9 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1350000000 ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 9  0
 

2100000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/300693-97/4/2 شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه  ش ر 
-186934-97/9/27 کمیسیون محترم  در خصوص تخلف ساختمانی احداث یکباب مغازه 
بسطح تقریبی 12 متر مربع  مدارکی شامل مالکیت مغازه  یا حق سرقفل کسب و پیشه 
تجارت  و یا سند اجاره مستقل از سوي وراث ارائه نگردیده است تنها مدرك ارائه شده  
داراي برگ اسناد رسمی  تک برگی از نوع سند قطعی غیر منقول مورد معامله تمامت 
یکرشته دیوار چینی بطول 25 متر و روي آن با سفال پوشیده شده بعرض تقریبی 3 متر و 
بقطر نیم متر قید گریده است با توجه به نامه شماره کمیسیون محترم  و طی مراجعه نمایند 
مالک (بنا به اظهار ایشان یکی از وراث میباشد) طی استشهادیه  محلی از همسایگان که به 
رویت هیئت امناء  مسجد نیز رسیده در خصوص  قدیمی بودن مغازه  و مستاجر  بدون مجوز 
مبادرت به تعمیرات نموده سوابقی از مغازه فوق در خصوص قدیمی بودن شامل پروانه کسب 
و یا فیش برق  رویت نشده است.ابعاداعالم شده در جدول کابریها بصورت تقریبی بوده موارد 

: تخلف به شرح زیر است
 احداث یکواحد تجاري بسطح تقریبی 12 متر مربع  -1 

 داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري -2
 سال محاسبه تخلف 1396میباشد

پالك فوق در محدوده بافت تاریخی پیرسرا  بوده هرگونه تعریض و یا هرگونه مداخله اي که  
ساختار تاریخی و سازمان کالبدي آن را دچار خدشه کند ، ممنوع است و صدور هرگونه 

.مجوز تعمیرات کلی و نوسازي منوط به موافقت با طرح میراث می باشد

: الزم بذکر است
در خصوص کپی مدارك ارائه شده شامل  برگ اسناد رسمی  تک برگی از نوع سند قطعی 
غیر منقول مورد معامله تمامت یکرشته دیوار چینی بطول 25 متر و روي آن با سفال 
پوشیده شده بعرض تقریبی 3 متر و بقطر نیم متر قید گریده است که آیا مربوط به مغازه 

 فوق میباشد یا خیر نیاز به نظریه واحد محترم حقوقی میباشد
: برابر گواهی واحد حقوقی 

ضمن رؤیت کپی برابر با اصل سند انتقال شماره 2174 مورخ 1338/08/19 دفترخانه 60 
 رشت ، پالك هاي ثبتی 1429/14 و 1429/16 بخش دو رشت
. به آقاي سید مرتضی سادات مرغوب کاشی منتقل گردیده است

همچنین ضمن رؤیت کپی برابر با اصل سند انتقال شماره 2175 مورخ 1338/08/19 
دفترخانه 60 رشت ، یک رشته دیوار چینه اي به طول 25 مترمربع

به ضمیمه یک رشته پاکار آجري در ضلع جنوبی زمین هاي 1429/14 و 1429/16 به آقاي 
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. سید مرتضی سادات مرغوب کاشی منتقل گردیده است
-----------------------------

با توجه به نظریه واحد حقوقی  و عدم مدارك و سوابق  در شهرداري مبنی بر اینکه آیا مکان 
مذکور بشماره ثبتی قید شده بصورت شفاف نبوده که مربوط به همین ملک میباشد یا 
خیر!!!!! و با توجه به اینکه ملک وراثی میباشد حالیه بنا به اظهار یکی از فرزندان وراث با 
ارائه چنین مدارکی  مراجعه نموده است و پرونده جهت راي نهایی و طرح در کمیسیون 
میباشد بدلیل جلو گیري از تضییع حقوق حقه شهروندي و اثبات مدارك که مربوط به ملک 

!!!!! میباشد یا خیر جهت نظریه ارشادي
---------------

.برابر مذاکره شفاهی با معاونت محترم  جهت تعرفه ثبتی ملک از اداره ثبت  میباشد
---------------------------------

با توجه بنامه شماره  ش ر -210221-98/11/13 کمیسیون محترم  به استناد نظریه کارشناس 
رسمی دادگستري مهندس مرتضی عادل داراي  پروانه اشتغال بشماره 18-01-410-620 

.مساحت مغازه  بسطح 9 متر مربع  میباشد که در گزارش اصالح گردید
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/26 2/98/14517 بدوي خیابان 
حافظ-کوچ
ه نسترن

2-2-20094-10-1-0-0 141
0

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 2,017,523,200(دو میلیارد و  هفده میلیون و  پانصد و  بیست و  

سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردددد.

جریمه 141.68  4
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
راي به اخذ جریمه به مبلغ 97,544,000(نود و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار 

هزار )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 13.7  2
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 188 مورخ 1393/12/27 به صورت 4 
طبقه روي مغازه و بالکن بانضمام زیرزمین در 7 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت 
.کلی 723.67 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:379.08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه زیرزمین(ساختمان اصلی)به مساحت 44.82 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه زیرزمین از بابت مسقف نمودن رمپ پارکینگ در حیاط به مساحت  -2
.13.70 مترمربع

.اضافه بنا در همکف به مساحت 44.82 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 96.46 مترمربع به صورت  بالکن سرتاسري مغازه -3

.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.82 مترمربع -4
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.82 مترمربع -5

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 44.82 مترمربع -6
.  اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 44.82 مترمربع -7

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.93 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 40.59  -9

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بالکن تجاري به مساحت 4.63  -10

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در -11
طبقات(در طبقات دوم الی پنجم به مساحت 3.99 متر مربع )مجموعاً به مساحت  15.96 

.مترمربع
. تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 4 واحد کاهش یافته است -12

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد..(در زمان صدور پروانه 1 باب کسري  -13
پارکینگ تجاري اخذ گردیده است.(بر اساس ضوابط قدیم پارکینگ))

: (در خصوص پارکینگ ها الزم به ذکر است
 .رعایت حداکثر 15% شیب مجاز رمپ ورودي پارکینگ زیرزمین نمی گردد -1

به طول حدود 1.30 متر از رمپ زیرزمین بصورت تجاور به شارع در کوچه ادامه پیدا کرده  -2
.است

فاصله داخل به داخل پاشنه ستونهاي روبروي هم در زیرزمین در حدود 4.30 متر می  -3
باشد.)
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سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 92.93 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
. موجود 88.81 درصد است

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -15
تبصره مذکور  به مساحت کلی  226.15 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

. گردد
رعایت یک بیستم مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده که در زمان 

. پایانکار الزامی است
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

داراي راي کمیسیون ماده 5(بند3)طبق صورتجلسه مورخ 1390/10/29 به این شرح میباشد: 
با احداث بنا در حد 4طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 89مترمربع (با 

استفاده غیرکارگاهی و غیر صنعتی)همراه با بالکن مغازه در حد یک سوم و 5طبقه مسکونی 
بر روي پیلوت (مجموعأ در 7 واحد مسکونی)و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60
درصد طول پالك با احداث زیرزمین به منظور تامین پارکینگ مناسب در تراز 60- و با 
".ارتفاع مفید حداقل 2/10متر با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
از بابت اضافه بنا به مساحت 268.92 مترمربع ،بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 226.15 
مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 15.96 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/96/11446 مورخ 1396/11/17 و تجدیدنظر به شماره 2/97/12882 
مورخ 1397/10/22 می باشد. (توضیحا در راي تجدیدنظر مذکور در خصوص اضافه بنا و 
تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و طبقه اول پرونده به شهرداري اعاده گردید تا موضوع 

در قالب پرونده و گزارش جدید به شعبه بدوي ارجاع گردد.)
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه زیرزمین از بابت مسقف نمودن رمپ پارکینگ در حیاط به مساحت  -1
13.70 مترمربع.(سال 1398)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 96.46 مترمربع به صورت  بالکن سرتاسري مغازه   -2
.(سال 1396)

بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 40.59  -3
مترمربع.(سال 1396 )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بالکن تجاري به مساحت 4.63  -4
مترمربع.(سال 1396 )

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال 1396 ) -5
//.استعالم موقعیت مکانی جهت ارسال تخلفات به کمیسیون ماده 100 را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,713,600,000(یک میلیارد و  

هفتصد و  سیزده میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 170  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/12 2/98/14519 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه محمد 
نژاد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/1 مورخ 1398/02/23 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 1108.36 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله سربندي و آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 164.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 41.18 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.18 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.18 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.18 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.08 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل زیرشیروانی به انباري زیرشیروانی به مساحت 5.28  -6

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

.به مساحت 13.84 مترمربع کسري فضاي باز دارد -8
.کسري فضاي سبز ندارد -9

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
.پالك تغییري حاصل نکرده است. لذا داراي دو باب عوارض کسري پارکینگ درآمدي دارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81 درصد می باشد.(به میزان 11 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,385,059,200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  پنج 
میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 206.11  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 2/98/14530 تجدید 
نظر

خ -
محمدنژاد 
-خ 
--توشیبا

2-3-10117-4-1-0-0 141
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/105 مورخ 1397/12/02به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 728.70 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:138.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 32.52 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.38 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.38 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 26.38 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.47 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 32 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 3.30 متر می 

باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه  به مساحت 48.15  -8

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل تراس به مسکونی در طبقات به مساحت مجموعا  -9
 35.60 مترمربع(الزم به ذکر است بر اساس بند 6-7-1 صفحه 65 کتابچه ضوابط و مقررات 
شهرسازي به مساحت 8.90 مترمربع  در هر طبقه بصورت تراس ،در مجموع به مساحت 
35.6 مترمربع در 4 طبقه ارائه گردیده است که در تراکم و سطح اشغال لحاظ نگردید.)

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(الزم به ذکر است در زمان پروانه داراي  -10
یک باب کسري پارکینگ حاشیه اي در حد جنوبی بوده که مطابق ضوابط مجاز به حذف آن 
نمی باشد ولی با توجه به وجود پیاده رو به عرض 3.00 متر در حد شمالی در صورت 

صالحدید بعنوان پارکینگ حاشیه اي مورد استفاده می باشد فلذا با توجه به افزایش عرض 
درب ورودي در حد جنوبی بایستی عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ مسکونی را 

پرداخت نماید.)
داراي 40 مترمربع کسري فضاي سبز و به مساحت 46.42 مترمربع کسري فضاي باز می  -11

.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
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.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1398 می باشد

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 1,268,601,600(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  هشت میلیون 

و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 94.39  4
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/26 2/98/14533 بدوي خیابان 
الکانی-جن
ب قنادي 
گل

2-2-20079-5-1-0-0 141
3

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
راي به اخذ جریمه به مبلغ 1,466,236,800(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  شش 

میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  هشتصد)  ریال صادر می گردد. 

جریمه 145.46  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ 1394/12/27 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به همراه یک باب مغازه  به انضمام زیرشیروانی  در 5 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 1183.4 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 235.85 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در زیرزمین به مساحت 79.23متر مربع-1
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 42.95 متر مربع-2

اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 94.39به صورت توسعه بالکن تجاري-3
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 4.26 متر مربع-4
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 4.26 متر مربع-5
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 4.26 متر مربع-6

کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 4.26 متر مربع-7
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 19.28 متر مربع-8

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل همکف به تجاري به مساحت 26.31 متر مربع-9
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل قسمتی از راه پله و واحد مسکونی به بالکن تجاري در -10

 نیم طبقه  به مساحت 37/71 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه اول به مساحت -11

 71.98 متر مربع
12بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه دوم به مساحت 

 71.98 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه سوم به مساحت -13

 71.98 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه چهارم به  -14

 مساحت 71.98 متر مربع
با توجه به نحوه جانمائی پارکینگها داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی و 6 باب -15

کسري پارکینگ بوده که در زمان صدور پروانه از بابت 2 واحد کسري پارکینگ تجاري داراي 
پرداختی بوده که با توجه به این قضیه 1 باب کسري پارکینگ مسکونی و 4 باب کسري 

 .پارکینگ تجاري میباشد
به مساحت 30.1 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 25.72 متر مربع کسري  -16

فضاي باز را دارد
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*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
  . مشمول نما و منظر شهري میگردد   و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر تبدیل 
بناي مسکونی در طبقه اول به بالکن تجاري  به مساحت 138.69  مترمربع، به منظور 

بررسی تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره170440 مورخ 

1398.09.21ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
4.715.460.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 943,092,000(نهصد و  چهل و  سه میلیون و  

نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 138.69  0
 

3560000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1398/12/19 2/98/14535 بدوي بلوار امام 
خمینی

2-2-20120-66-1-0-0 141
4

در خصوص احداث بارانداز بدون مجوز به مساحت 29.71 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 36,246,200(سی و  شش میلیون و  دویست و  چهل 

و  شش هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 29.71  1
 

1220000  , 1393
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.08 مترمربع، و احداث راهرو وانباري 
در زیرشیروانی به مساحت 30.79 مترمربع  و تراکم اعطایی زمان صدورپروانه 
ساختمانی بمساحت 57.44 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
258,755,600(دویست و  پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.31  2
 

1100000  , 1389
 , 1394

تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید

جریمه 25  2
 

3560000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 3 3560000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1398/12/19 2/98/14535 بدوي بلوار امام 
خمینی

2-2-20120-66-1-0-0 141
4

در خصوص  توسعه  تجاري همکف به مساحت 0.55  مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا 
به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4 برابر 

ارزش معامالتی بمبلغ 2,420,000(دو میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال  محکوم 
و اعالم میدارد.

جریمه 55.  4
 

1100000  , 1389 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 590 مورخه 1387/12/25 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام دو باب مغازه و شیروانی  در 9 واحد مسکونی و دو واحد تجاري 

.به مساحت کلی 1210/92 مترمربع صادر گردیده است
:داراي دو راي از کمیسیون ماده 5  به شرح زیر میباشد 

راي کمیسیون ماده 5 مورخ 1387/07/02 به شماره 30/023481 مورخ 1387/06/31  : با -1
احداث بنا بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت و سه طبقه یر روي دو باب تجاري به مساحت 91 

متر مربع با تامین پارکینگ موافقت گردید
راي کمیسیون ماده 5 مورخ 1387/09/23 به شماره 31/33254 مورخ 1387/09/21 : با  -2

 .احداث یک واحد زیر شیوانی در حد 30 درجه احداث بنا بالمانع است
*********************************************************

*************
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام عملیات  سفت کاري و نازك کاري (فاقد فعالیت 
کارگري)بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به 
:مساحت کلی 784/23 متر مربع به شرح زیر و بر خالف مدلول پروانه ساختمانی می باشد

 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 97/49 مترمربع -1
احداث بارانداز با مصالح فلزي و اتصال به سازه  به جهت تامین پارکینگهاي 1-2-4 به -2
مساحت 29/71 که از این مقدار به مساحت 16/59 با سال وقوع 1393 و به مساحت 13/12 

 .متر مربع با سال وقوع 1397 میباشد
تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 43/1 مترمربع.(سال وقوع 1389)-3

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 73/98 مترمربع.(سال وقوع 1394)-4
تبدیل مسکونی به بالکن تجاري مغازه ها  در طبقه اول به مساحت 184/24 متر مربع -5

(سال وقوع 1394)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 86/84 مترمربع.(سال وقوع 1389)-6
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 86/84 مترمربع.(سال وقوع 1389)-7

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 86/84 مترمربع.(سال وقوع 1389)-8
اضافه بنا در طبقه پنجم بصورت یک طبقه مازاد بر تراکم به مساحت 226/42 -9

مترمربع.(سال وقوع 1389)
اضافه بنا از بابت احداث راهرو و انباري در زیرشیروانی به مساحت 96/11 متر مربع (سال -10

وقوع 1389)
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 9 واحد به 12 واحد(سال وقوع1394)-11

افزایش واحدهاي تجاري از 2 مغازه به 4 مغازه (سال وقوع 1394)-12
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داراي 8 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.(با توجه به اینکه  اضافه بناي بالکن در -13
سال 1394 بوده بالکن در سال 1394 بوده  و تبدیل پیلوت به تجاري در سال 1389 صورت 
گرفته است 4 باب کسري پارکینگ با سال وقوع 1389 و 4 باب با سال وقوع 1394  میباشد)
پارکینگهاي 1 ،2 و 4 که با توجه به بارانداز احداث شده در حیاط بوده مورد قبول نمیباشد

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -15
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 57/44 متر مربع بعنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد. .(سال وقوع 1389)
16بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت تشویقی آسانسور به مساحت 20/05 متر مربع 

(سال وقوع 1389)
*********************************************************

********************************
از بابت تخلفات گذشته داراي راي کمیسیون ماده صد به صورتجلسه مورخ 1391/12/08 به 
شماره 21062 مورخ 1390/12/11 و همچنین راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 4067 

   مورخ 1391/03/21 مبنی بر تخریب اسکت طبقه  مازاد را داشته
و با توجه به راي کمیسیون تجدید نظر دیوان به شماره 9254-95 مورخ 1395/12/24  از 
بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 98/3 متر مربع اضافه بنا در طبقه اول (بصورت 
مسکونی  ) به مساحت 64/9 متر مربع- اضافه بنا در طبقات 2-3 و 4 هرکدام به مساحت 
104/45 متر مربع (جمعا به مساحت 313/35 متر مربع ) اضافه بنا از بابت طبقه مازاد به 
مساحت 244/03 متر مربع -اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 40/11 متر مربع - احداث 
راه پله به بام به مساحت 25/21 متر  مربع- برگشت تشویقی اسانسور به مساحت 20/05 متر 
مربع - تبدیل همکف به تجاري به مساحت 42/55 متر مربع - تبدیل طبقه اول به مساحت 
45/55 متر مربع به بالکن تجاري  و 7 باب کسري پارکینگ تجاري و تبدیل 2 واحد تجاري 

 .به 4 واحد  داراي راي جریمه  میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************
حالیه با توجه به راي کمیسیون  و با توجه به نقسه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 

:به دلیل خطا در محاسبه یابی  داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
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کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0/81 متر مربع (نسبت به راي صادره )-1
احداث بارانداز با مصالح فلزي و اتصال به سازه  به جهت تامین پارکینگهاي 1-2-4 به -2
مساحت 29/71 که از این مقدار به مساحت 16/59 با سال وقوع 1393 و به مساحت 13/12 

 .متر مربع با سال وقوع 1397 میباشد
تبدیل پیلوت به تجاري در طبقه همکف به مساحت 0/55 مترمربع به دلیل خطا در -3

محاسبه یابی (سال وقوع 1389)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9/08 مترمربع.(سال وقوع 1394)-4

تبدیل مسکونی به بالکن تجاري مغازه ها  در طبقه اول به مساحت 138/69 متر مربع -5
(سال وقوع 1394)

کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 17/61 مترمربع.(نسبت به راي صادره )-6
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 17/61مترمربع.(نسبت به راي صادره )-7

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 17/61 مترمربع.(نسبت به راي صادره )-8
کاهش بنا در طبقه پنجم بصورت یک طبقه مازاد بر تراکم به مساحت 17/61 متر مربع -9

 (نسبت به راي صادره )
اضافه بنا از بابت احداث راهرو و انباري در زیرشیروانی به مساحت 30/79 متر مربع به -10

دلیل خطا در محاسبه یابی (سال وقوع 1389)
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 9 واحد به 12 واحد(سال وقوع 1394)-11

داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد. (پارکینگهاي 1 ،2 و 4 که با توجه به -12
بارانداز احداث شده در حیاط بوده مورد قبول نمیباشد)(سال وقوع تخلف 1394)

الزم به ذکر است که با توجه به گزارش سال 1391 که تعداد واحد مسکونی 18 واحد بوده و 
مغازه به تعداد 5 باب به مساحت 100 متر مربع بوده نیاز به 14 باب کسري پارکینگ بوده که با 
توجه به جانمائی 7 باب پارکینگ تعداد 7 باب کسري پارکینگ اعالم شده است که با توجه 
به وضع موجود که  تعداد واحد هاي مسکونی از 18 واحد  در سال 1394 به 12 واحد تقلیل 
یافته و همچنین مساحت مغازه ها و بالکن بزرگتر شده است با توجه به  سال وقوع تخلف 
نیاز 8 باب کسري پارکینگ تجاري داشته که 4 باب با سال1389 و 4 باب کسري پارکینگ با 
سال وقوع 1394  بوده که 7 باب کسري پارکینگ تجاري را با سال وقوع 1389 پرداخت 
نموده  که با توجه به توضیحات  فوق الذکر 3 باب پارکینگ باید باسال وقوع 1394 دریافت 

 .گردد
توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -13
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
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کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 57/44 متر مربع بعنوان تخلف 

ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد. .(سال وقوع 1389)
*********************************

مغازه شماره 1 به شغل اش فروشی مشغول به فعالیت بوده و و داراي تابلو به ابعاد استاندارد 
میباشد

مغازه شماره 2به شغل پیک موتوري مشغول به فعالیت بوده و و فاقد تابلو میباشد
مغازه شماره 3و4 با یکدیگر به شغل گیم نت مشغول به فعالیت بوده و و داراي تابلو به ابعاد 

استاندارد میباشد

 . رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
********

شایان ذکر است که افزایش تعداد مغازه از 2 به 4 واحد که در گزارش حذف گردیده است  با 
عنایت به نامه ارسالی از دبیرخانه کمیسیون ماده صد به شماره نامه 220429 مورخ 

1398/11/29 در خصوص پرونده شماره 323996 به ماده صد ارسال شده است با توجه به 
ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستري قبلی توسط مالک که به شماره 104 مورخ 

1395/10/12 و با شماره 213173مورخ 1395/10/18 ثبت در شهرداري گردیده و راي ماده 
صد قبلی به استناد همین نظریه صادرشده است و مشخص گردید که در نظریه قبلی به 
تبدیل 2 واحد تجاري به 4 واحد تجاري اشاره گردیده و لذا راي کمیسیون همعرض به شماره 
9254 مورخ 1395/12/24 به استناد همین نظریه صادر شده لذا ایتم 2 واحد تجاري به 4 

.واحد تجاري  در گزارش منتفی میگردد
 .بدهی است سایر تخلفات فوق الذکر به قوت خود باقی میباشد

 .مراتب جهت استحضار صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 228754 مورخ 98.12.14کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2861550000 ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 572,310,000(پانصد و  هفتاد و  دو میلیون و  

سیصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.63  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/17 2/98/14536 تجدید 
نظر

رودبارتان-
جنب کوچه 
موسی
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

7,378,000(هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.19  2
 

3100000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي ، با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2
 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/2 مورخ 1398/02/23 به صورت 
1 طبقه روي مغازه در 1 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري به مساحت کلی 275.28 مترمربع 

.صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا بر خالف مدلول 

:پروانه به مساحت 1.19 مترمربع به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.29 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول(در ساختمان اصلی) به مساحت 1.29 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول از بابت احداث کنسول به شارع به مساحت 1.19 مترمربع -3

کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 7.91 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 11.63 مترمربع -5

.تعداد واحدهاي تجاري از 2 به  4واحد افزایش یافته است -6
داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(توضیحا داراي 4 باب کسري پارکینگ  -7

 تجاري بوده که یک باب آن در زمان پروانه پرداخت شده است.)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 85 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 84 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد
//.درخواست عدم خالف دارد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 196,963,200(یکصد و  نود و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  سه هزار 

و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.31  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/19 2/98/14543 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

خیابان 
الکانی-صن
دوق 

عدالت-کوچ
ه اجاقی 
-کوچه ابري

2-2-20096-44-1-0-0 141
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/35 مورخ 1398/04/29بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1واحد مسکونی به مساحت کلی 252.66 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد   سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 15.63متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 5.21 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 5.21 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 5.21 متر مربع-3

کاهش بنا  در زیرشیروانی به مساحت 8.57متر مربع(شایان ذکر است که در تراز -4
زیرشیروانی بام مسطح اجرا نموده که با توجه به تعداد طبقات ساختمان مورد تایید نبوده و 

در هنگام پایانکار باید زیرشیروانی اجرا نماید. )
با توجه به فرم کنترل نقشه و  عدم محاسبه راه پله در تراکم گیري  داراي بناي مازاد -5
برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در طبقات اول و 

دوم به مساحت 13.68 متر مربع (عرض راه پله 3.15 متر میباشد)
عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت از ضلع غربی و با توجه به وضع موجود هنوز دیوار -6
چینی ان قسمت اجرا نشده است و در نقشه هاي معماري پنجره اي ارائه نشده است  لذا 
اظهار نظر  نهایی در خصوص اینکه ایا در قسمتی که رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت را 
ننموده داراي پنجره بوده یاخیر در زمان پایانکار و اتمام کار ساختمان و بازدید میدانی میسر 

 .میباشد
کسري فضاي سبز و کسري فضاي باز ندارد. ولی غرس یک اصله درخت به ازاي هر واحد 

 .مسکونی در هنگام پایانکار الزامیست
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
کسري پارکینگ ندارد ولی با  توجه به احداث یک درب 3 متري در ضلع شرق که پارك 

 .حاشیه اي را برهم زده است  پارکینگ شماره 1 مورد تایید نمیباشد
. مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14043 مورخ 

1398/12/14  بصورت تخریب و داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/14543 
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 .مورخ 1398/12/19 بصورت جریمه  میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.50برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به 

ضریب 2.50) جریمه بمبلغ 3,814,776,000(سه میلیارد و  هشتصد و  چهارده میلیون 
و  هفتصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 454.14  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/26 2/98/14544 تجدید 
نظر

بلوار اما م 
خمینی-نوب
خت

2-3-10026-14-1-0-0 141
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 3,459,456,000(سه میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون 

و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 343.2  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/144 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1430/50 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي میلگردگذاري ستون هاي طبقه پنجم می 

.باشد. طبقات اول و دوم دیوارچینی شده اند
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 793/10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 76/70 مترمربع -1-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 93/30 مترمربع -1-2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 93/30 مترمربع -1-3
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 93/30 مترمربع -1-4
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 93/30 مترمربع -1-5
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 15/20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-5

 اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 343/20 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 4/24 مترمربع. عرض باقیمانده راه پله در وضع موجود به صورت میانگین برابر 

.2/28 متر می باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به اجراي طبقه پنجم در حد ستون گذاري لذا تعداد واحد طبقه پنجم به صورت پیش 
.فرض طبقات پایین تر و برابر نقشه معماري ارائه شده، 2 واحد مسکونی ورود گردیده است
همچنین با توجه به عدم اجراي کامل ساختمان و عدم دیوارچینی طبقات سوم به بعد، با 
فرض تعداد واحدهاي مسکونی مندرج در پروانه صادره ، با توجه به جانمایی پارکینگ، 
کسري پارکینگ ندارد. الزم به ذکر است پارکینگ شماره 1 شماره گذاري شده در نقشه 

معماري مورد پذیرش نمی باشد.(با توجه به عدم اجراي سایبان)
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري 
پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم دیوار چینی، عدم تعبیه درب 
.پارکینگی و کفسازي متعاقبا در صورت پیشرفت عملیات ساختمانی میسر می باشد

همچنین با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده با فرض تعداد واحد مسکونی زمان صدور 
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پروانه، داراي کسري فضاي سبز به مساحت 34/05  مترمربع و کسري فضاي باز به مساحت 
.106/70 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64/00 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 82/40 درصد می باشد.(به میزان 18/40درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/07تاریخ گزارش:

14:37زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100


